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৩য় নংখ্যা 1 

! মাসিক পত্র ও সমালোচনা । 
বার্ষিক মূল্য ৩২ তিন টাকা। | 

সম্পাদক-_জ্রীরামদযাল মজুমদার এম, এ 

ছি দম্পাদক-_শ্ীকেদারনাথ সাংখ্যকা ব্যতীর্থ । 

সূচীপত্র । 
। প্রেম স্বামী ১০৮৯ ১৬ হ্থাঁবড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

1 ৬শীকাড়ুবি ২৯০ সম্মিলনী হিসাব-নিকাশ ১১৭ 
১। ভাল হইবার আয়োজন ৯৩ ১১। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 

৪1 নৈমিষারণ্যে কৃত সংবাদ ১০ তব সা 
€| সাধনা সোপান ১০৩ ১২1 ৬ভার্গব শিবরাম কিন্কর 

1 ধিওসফি সন্ধে ইত | লি সর 
কষা | ই ১৩ | আর ঘুমাওন], অন. ১২৬ 
৭1 প্রত্বীগুরবে নমঃ: ১০৯ ১৪.। ধন ধর্ধরক্ষার উপার ১২৭: 
৮। পুরাণ প্রসঙ্গ "৯০৯১৫! -বাঙগলায় গীত! অধ্যয়ন : ৭ 

৯ 1 শীহং স্ মহারাজের কাহিনী, ১১৪ টি ] যোগবাশিষ্ট মহারামায়ণ ১৪৭. 

উই . কলিকাতা ১৬২নং বহবাজার স্ট্রীট, টা 
| ; বা কারান হইতে ভরীুক্ত ছত্রেশথর রো খায় কক 

:. প্রকাশিত:ও 
২৬হনং € বহুবার, ্াট, ক ল্ফা: শঞ্জ রদ এসে” 
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অমবশতঃ 

(৯৩৩৭ সন), 

ফান্তণের সংখ্যায় পত্রাঙ্ক ৩৭৭ স্থলে ২৭৭. ছাপা হবে 
উৎসবের পাঠক পাঠিকাগণ দা! করিয়া পরবর্তী পত্রাঙ্কগুলি শধ করিঝা 
লইবেন। 

বিষয় 

অহল্য। 

অতীতে 

অপার্থিব বন্ধু 

শ্রীকুষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীমণিমোহণ মুখোপাধ্যায় 

সহঃ সম্পাদক 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব শ্রীনন্দ কিশোর বিছ্বানন্দ 
আবীর মেলা 

আন কাজে তোর 

কাঁজ কি আছে 

আগমনী 

আর ঘুমাওন! মন 

একলব্য 

কয়েকটা সার কথা 

৬কাশীধামে শিবরাত্রি 

গৌসাঞ্চয়ের কড়চা 

গীত। বুঝিবার প্রয়াস 
গুরুশিষা সংবাদ 

ঘরের আলো 

জাবাল দর্শন 

জিজ্ঞাস! 

তোমারি উদ্দেশে 
তুমি ও আমির কথা 

সম্পাদক 

শ্রীঅন্নপূর্ণ! দাসী 
প্রাপ্ত 

শ্রীরাজবাল! দাসী 

শ্রীদেবেন্্র নাথ চট্ট্োপাধ্যার 
সম্পাদক 

শ্রীমতী মুণালিনী দেবী 
শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্মী  মুন্পী) 

শ্রীভূপেন্ত্র নাথ সান্তাল 

সম্পাদক 

শ্রীজয়ক্্ ঘোষাল 
শীপৃণেশ্দি নাথ রায় 
সম্পাদক 

৪১, ৮৫১ ১৮ 

৪৯; 
৩১৩, ৩৬৩, ৪৪২ 

৩৪. 
| ৫ প. 

৯৭. 
২৯৭. 

৯২৯ 
২১৯ 



গাই কি ? ভাল বামেনা?, 
ক্কোমায ভালবাসা 

জিগুর! রহস্য 

পৃষ্ঠা 
্রসাহাঙ্গি ১৮৯ 
রী | ১৭০ 
হঃ সম্পাদক ৫৫ 

থিয়োসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা রে দেবশর্্া বি্বাবিনৌদ এমএ ১০৫ ৪৬৩ 

খাযিয়ে দে মা ভবের গোলা 

ছুটি কথা, 
| দেশের লোক 

দেশের সর্বনাশ করে 
| ছুঃখের কথা ও ছুঃখ 

“ভ্রীতিকারের উপায় 
: দিব্য দর্শন 

ধীমহি 

নটরাল 
না হইবার কারণ 
নৌকাডুবি 
স্কৃতনে হুতন জীবন 

নীরপ জপ 

নছি জানামি তব প্রবৃত্তি, 
ইনৈষিষারখ্যে হত সংবাদ 

নির্বাসিত সীতা 
পরলোক 

পুর ণ: প্রসঙ্গ 
পিত। মাতার কথা 
পরলোক বা 

জন্মাস্তর রহস্য 

জ্ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫৯ 

সম্পাদক | ৬২ 

1 59 ৫৮ 

২৫৯ 

শ্রীসাহাজি ১৭২ 

শ্রীরাজবাল! দাসী ২৪৩ 
শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় ১৪৩ 

সম্পাদক ৩৮৫ 

স্বামী শিবানন্দ : ২১৭ 
সম্পাদক ৪৩৬ 

% ৭৩ 

5১ ৫ 

% ২৭৩ 

% ৬১ 
শ্রীকৌশিকী মোহন সেন গুপ্ত ১০৩ 

শ্রীশরৎকমল স্তায়তীর্থ ৩২৯ 

বাক্স শ্রাকালী চরণ সেন বাহাছর ২৩ 

শ্রীণরৎ কমল স্তায়তীর্থ ৩৬,৭১,১৯১২৩২ 

প্ীতবেশ চক্র শর্খা মুন্সী ১৫ 

গুন কষ দে ২৫৩ 



ঠ৬ 

(বিধয় এ পৃষ্ঠা 
পুজার আবশ্ত কতা  ভ্ীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৪ 
পুশ্তক পরিচয় .  শ্রাণ্ত ৩৭৪ 

প্রেমস্বামী টি ৮৪ 

ব্য বরণ : . শ্লীনির্মল কুমার ঘোষ . ই 

বর্ষ শেষে সম্পাদক ৪২৫ 

বাঙ্গলায় গীতা অধ্যয়ন ১ | ১১৭১১ ৫১২৩১৩৩১,৫৫ 

বান্মীকি রামায়ণের চিত্র 9 ২২৮ 

বেদে মতি শুজ। শ্রীপরৎ কমল ন্যায়তীর্থ ২৮৬৩১৮ 

ভাই ফোটা .. শ্ীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭. 
৬ভার্গবশিবরাষ কিন্কর শ্রীনন্মকিশোরবিস্ঞানন্দ ৫১১৭৮,১২৩, 

যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী ১৬২,১৬৪,২৪৯,২৮ 

ভাল হইবার আয়োজন সম্পাদক ৯৩, 
ভালবাসায় কল্যাণ পথ ্ ১৩০ 
ভূবি ভোগা নরোচতে . রঃ ১৭৯ 

ভারতের অতীত গৌরব রঃ | ৪১৪ 

ভক্তি কথ!  শ্রীশরৎ কমল ন্যায়তীর্থ ৪৪৮ 

মৃত্যুত্রীস নিবারণে প্রার্থনা! শ্রীহেমলতা রায় ২০৭. 
যদ্দায়াতি তদায়াতু সম্পাদক ৩৩২. 
বস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং ্ ৩৪২ 

যোগবা শিষ্ঠ রি ৩৯,৪৭।৫৫১৬৩,৭১১৭৯,৮৭,৯৫ 

শ্রীসীতা সম্পাদক ৬৪. 

শ্ীশ্রীর্গ৷ পূজায় ১৭৪ 

শিঙ্গার একাদশী দি ৪০৯ 
শ্ীশ্রীগুরুবে নমঃ প্রাপ্ত ১০৪ 

শ্রীপ্রীহংস মহারাজ জনৈক,মহিলা  ৭৫/১১৪,১৬০১৩৬৯,৩৯৭,৪৭৯ 

শ্রীর!ধাক্কষ্ণ যুগলরূপ গ্রীউপেন্ত্র নাথ গোস্বামী ১৫৮ 

শ্ীশ্রীদর্গ৷ দর্শনে প্রাপ্ত ১৭৩ 
শ্ীশ্রীনামামূত লহরী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতার্থ ২০৪ 
্রীমদ্তিগবৎগীতা শরীতী মৃশালিনী দেবী? রর 



বিষয় 
শ্রীগীতার কয়েকটি কথা শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্মা মুন্সী 

সাধু দম্পতি . শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী . 

সন্ধ্যা করি কেন? . অম্পাদক - 
সগ্তশতী এ 
সাধনার সঙ্কেত ূ 

স্থকৃতি অজ্জ'ন 5 

গ্রহ ১5 

সরস্বতী পূজায় ৮ 
সাধন! মোপান্ শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 
স্থলদেহে দার্শনিক চিকিৎসা ৪; 

সাধন ধর্মরক্ষার উপায় ৬শিবচন্ত্র বিদ্যার্ণব 

সমাজ য়হস্য. বশোদ। কুমার ভোৌঁমিক 
স্থির স্বামী শিবানন্দ 

সমালোচন1 ( তত্বকথা) শ্রীকৌশিকী মোহন সেনগ্ডপ্ত 

(রামায়ণ অযোধ্য। কাণ্ড.).শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

হিন্দু কিসের উপর ? সম্পাদক 

হৃদয় মন্দিরে 2 

হাওড়া বৈষ্ণব সন্সিলনী  শ্রীষতীন্দ্র নাথ ঘে1ষ 

পৃষ্ঠ 
৩৯৪ 

৩৯৮ 

৬৮ 

৮৯১৯৭১১ ৩৫ 

৪১ 

২৬৮ 

২৯৯ 

৩৫২ 

১৩৩ 

২০৯১২৫৩১২৭৬ 

১০৭১৬৬ 

১৪৫ 

১০৭ 



উৎমব। 
আজ্মান্সামাযত় নমঃ । 

অঠ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ো! বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি । 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে। 
০ 

পরার 

২৫শ বর্ষ। বৈশাখ, ১৩৪৭ সাল। ৃ প্রথম সংখ্যা 

০ 
০ পপি ও... 

হৃদয়-মন্দিরে | 
(২) 

হৃদয় মন্দিরে হাম শঙ্কর হৃদি সরোজে । 

পদ্মে পঞ্স ফুটাইয়। কভু তমে কু রজে॥ 

খেল ম। জগৎ খেল সকলের হৃদে নেচে । 

স্যষ্টি ভঙ্গ ফাঁকে ফাকে সত্বাহলাদে ষেচে ষেচে-_- 

সোহাগিনি চাও ষবে পদতলে পড়ে ষিনি 

ডুবে যাও তাঁতে আর নাই কিছু শুধু তিনি 

খেল! সাঙ্গে ছুয়ে এক এইত স্বরূপ কথ! 

সমকালে স্থষ্টিস্থিতি ভঙ্গে শুধু এক] থাকা 

দাও মা ইষ্টের মাঝে ফুরাইয়। এই আমি 

এট যাচি কিছু যেন ভাসে নাই বিন! মি 
অধমে কে লয়ে যাবে, দ্বার খুলি, মন্দির ভিতরে 

শুনে শুনে লিখি, হয়ে পুলকিত, এই সত্য স্মরণের তরে। 
সবার হিয়ায়, হয় এই খেলা, বলে সব সাধু জনে। 

কবে বা দ্রেখিব, নাচি যার পরে, সে চান আমার পানে ॥ 

শ্রীআমি 



বর্ষবরণ 

সীমা! হীন নিস্তরঙ্গ বারিধি--আ।পনাতে আপনি পূর্ণ-_-স্থির, নিস্তব্ধ, 
তাহারই বক্ষের উপর একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধদ্ ক্ষণকাল মাত্র রবি কিরণ পমপাতে 
আপনাকে কত বিচিত্র বর্ণ ভলিমায় রঞ্জিত করিয়। মুহুর্তের মধ্যে ভাঙ্গির। পড়িল 

_-সমুদ্র বক্ষের অতি ক্ষুদ্র অংশে একটি অতি ক্ষুদ্র রেখ! অঙ্কিত হইয়া মুহূর্তের 

মধ্যেই মিলাইয়! গেল, সমুদ্র পুর্বববংই প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ অক্ষুব্ধ, অনন্ত বিরাট 

্রহ্ধাণ্ডের মধ্যে কোটি কোটি সৌর মণ্ডগ সূর্য্য কিরণে ত্রস রেণুর মত উঠিতেছে, 
ভাসিতেছে, তাহারই একটি সৌর মণ্ডলের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত এই 

পৃথিবীর একটী বর্ধ কাল সাগরের ক্ষুদ্র বুদ্ধদের মতই মিলিয়া গেল-_বিরাট 

বিশ্বের মহাগতির মধ্যে এই ক্ষুদ্র বুদ্ধদের উত্থান পতন কেমন করিয়া লক্ষ্যের 

বিষয় হইবে ? 
কিন্ত হো”ক বিশ্ববিরাট, হো*ক সে ভূমা,--জীবত্বের অন্ন পরিসর দৃষ্টি, 

জীবত্বের সসীম জ্ঞান লইয়! যখনই আমি চক্ষু মেলি- যখনই দেখি আমি মানব, 

তখনই এই পৃথিবীত আমার নিকট আর শ্ষুদ্র থাকে শা_আমি দেখি 

অগণিত জীব কুল বক্ষে ধারণ করিয়া বিপুল! এই ধরিত্রী, কত বিচিত্র বর্ণে 

ফুটিয়। উঠিয়াছে ইহার রূপ; কত মধু হইয়! ক্ষরিয়] পড়িতেছে ইহার রস; কত 

অগনিত ছন্দে ধবনিয়! উঠিতেছে ইহার শব্ধ, কত শিহরণ সঞ্চারণ করে ইহার 

স্পর্শ; কত মদ্দিরত। বিকীরণ করে ইহার গন্ধ। আমি দেখি রূপ রসশব স্পর্শ 

গন্ধমী এই পৃথিবী চন্ত্র হূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের গতির ছন্দে ছন্দে, বিশ্ব নৃত্যের 

তালে তালে অবিরাম আবর্তিত হইয়! চলিয়াছে, নৃত্যভগ্গীর আবর্তে আবর্তে 

কত কর্ম প্রেরণা, কত প্রাণ স্পন্দন ফুটিগা উঠিতেছে,_আর কত যুগ 

যুগ জন্ম জন্ম ধরিয়। এই ধনী আমাকে ধারণ করিয়া আছে, তাই এই পৃথিবী 

আমার চক্ষে বিপুল, তাই ইহার বর্ষ শেষ ও বর্ষ আরম্ভ আমার হাদয়ে স্পন্দন 

সৃষ্টি করে। 
আবর্ত সঙ্কুল নহাত্োতে ভাসিয়া চলিয়াছি,_-বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, 

স্রোত বেগ রোধ করিণার সামর্থ্য নাই,__শুধু ভাঁসিয়। চলিয়াছি, এই যাত্রা 

কবে কেমন করিয়া সুরু &য়েছিল জানিনা, কোথায় কেমন করিয়া সমাপ্ত 

হইবে তাহাও অজ্ঞাত, পশ্চান্তে চাহিয়া দেখি, যত দুর দৃষ্টি যায়, অন্ধকার, 
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শুধু গভীর অন্ধকার, সম্মুখে চাহিয়া দেখি, যতদুর দৃষ্টি যায়ঃ শুধু এক দুর্ভেচ 

কুহেলিক জাল,__মসম্পষ্ট আলোকে অন্ধকারে মিশিয়! সে কুহেলিকাকে যেন 

আরও বহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে, দৃষ্টি সেখান হইতে ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যাহত 
হইয়! বার বার ফিরিয়া আসে ! 

সম্মুখে পশ্চাতে এই অন্ধ তমোজা'ল লইয়া চলিয়াছি কত যুগ ধুগাস্তর ধরিয়া 
তাহার নির্ণয় নাই, এই যে সুদীর্ঘ যাত্রা, একি শুধুই আোতে ভাসিয়৷ যাওয়া ! 

একি শুধুই লক্ষ্যহীন, অর্থহীন নিরুদ্দেশ যাত্রী? তাহাত সম্ভন নয়। 
মহাকালের নৃত্য শ্োতে, অবশ যন্ত্রের ন্তার, আ্োত তাঁড়িত তৃণটির স্তাঁয় শুধু 
ভাপিয়া য/ইবার জন্যই আমি আসি নাই। যে নিত্যকালের নটরাঙ্জ, যিনি 

নিত্যকালের চন্য আমাকে তাহার নৃত্যলীলার সঙ্গী করিয়াছেন, একদিন না 

একদিন তাহার চক্ষুতে আমার চক্ষু স্থাপিত করিব, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়। 

একদিন ন1] একদিন তাহাকে দেখিব, হিরন্ম় পাত্রে ধাহার মুখ অপিহিত )-- 

এমনি করিয়া সত্য দ্রষ্টত্ব লাভ করিয়া অমৃত হইয়া যাইব। ইহারই 
জন্তত আমার ষত আয়োজন-_এই লক্ষ্য লইয়াইত আমার ভীবন যাত্রা! স্থুরু 
হইয়াছে। 

অমৃতের পথে এই যে অভিযান, এই মহ1 অভিযানের মধ্যে বার বার 

কত গ্রানি ক্রাস্তি ও অবসাদের পুঞ্জ'ভূত ভ।র অন্তরাত্মীকে আছন্ন করিয়া 

ফেলিতে চায়, তাই এই নূতন বৎসরের 'আারম্ত মুহূর্তে আমার প্রতি গাঁণ 

ম্পন্দনের ছন্দে ছন্দে আগার সমস্ত অন্তরকে বঞ্কৃত করিয়? প্রার্থনা ধ্বনিত 

হইয়। উঠুক-_ 

অসতো। মা সদগময় 

তমসো মা! জ্যোতির্গময় 

মৃত্যোম৭ অমুতং গময়, 

অনস্তকাল মত বহিয়! চলিয়াছে; কবে ইহার আস্ত, কোথায় ইহার 

শেষ কেহত জানেনা ; তবে কেমন করিয়া ইহার কাল বিভাগ , বর্ষ বিভাগ 

হইবে? কিন্তু তবু ও মানুষকে কাল বিভাগ করিয়! লইতে হয়, সে নিজে 

শান্ত বলিয়াই শুধু অনস্তকে লইয়া তাহার কারবার চলে না, মানুষ তাহার 
ক্ষুদ্র শক্তি লইয়! শত কর্মের আশ্ষালনে অতি অল্েই শ্রাস্তির ক্রোড়ে ঢলিয় 

পড়ে,__-অতি অন্ন প্রয়াসেই তাহাকে অবসাদে ডুবাইয়া দেয়) তা্ট বার বার 
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করিয়৷ তাহার নিজেকে নৃতন করিয়া! লইতে হয়, তাই বার বার তাহাকে 
অবসন্ন ও শ্রান্ত জীবন বিসর্ভন দিয়! নূতন জীবনের কল্পন। করিয়। লইতে হয়। 
সেই জন্তই মানুষ তাহার অল্প শক্তি লইয়। যখন কর্মে ক্লান্ত হইয়! পড়ে, তখন 

অসীম কাল স্রোতের মধ্যে একঠি সীমা রেখ! টানিয়৷ দিয়! তাহার শ্রাস্ত 
অন্তরাত্মা যেন বিশ্রীমের নিঃশ্বাস লয় ;__যাহার শেষ নাই, তাহার শেষ করিয়া 

দিয়া, যাহ! পুরাণ ও চিরন্তন তাহাকে নুতন করিয়া বরণ করিয়া! লইয়া, সে 
শুধু আপনাকেই বার বার নূতন করিয়! বাচাইয়া লইতে চায়) তাহার চলার 
পথ যখন কুটিল হইতে 'কুটিলতর হইয়া উঠিয় তাহার গতিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়! 
তুলে, তখন এমনি করিয়! বর্ষশেষ ও বর্ষারস্ত দ্বারা সে আবার 'আর একবার 
নূতন করিয়া! চল।র আয়োজন করিয়া লয়। 

এমনি করিয়া বর্ষে বর্ষে একবার পুরাতন ও নূতন বৎসরের সর্বিস্থলে 
আসিয়া দাড়াইতে হয়। যে চলিয়া গেল তাহাকে বিদায় দিয়া যে নৃতন 

আসিল তাহাকে আজ বরণ করিয়া লইতে হইবে। আজ যাঁকে পুরাতন 

বলিয়া বিদায় দিলাম, এক বৎসর পূর্বে এমনি আর এক দিনে তাহাকেও 

অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছিলাম, সেদিন কত নৃতন আশার আবেগে হ্ৃদয় 

স্পন্দিত হইয়| উঠিয়াছিল, সে দ্িন কল্পনার সোনালী তুলিকায় কত বিচিত্র ছবি 

না আকিয়া ছিলাম ।কিন্তু বর্ষারস্তের প্রভাত তপন তরুণ আশার অরুণ কিরণে 

যে হোলির সুচনা করিয়াছিল, বর্ষশেষের স্ৃর্য্যাস্তের করুণ রক্তরাগ তাহার 

উপর বিষাঁদের যবনিক ফেপিয়ার্দিল; প্রভাতের আনন্দ উছল ঝঙ্কারে যাহার 

আরম্ভ হইয়াছিল, সন্ধ্যারাগিনীর করুণ মুষ্ছনাঁয় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। 
বর্ষ বিদায়ের দিন দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে হইল, শত আশ আকাঙ্ঘায় নন্দন 
কানন যেখানে রচিয়াছিল!ম,সেখানে"গুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুস্থম হয়েছে পুজি” ॥ 

তাই আজ নূতন বর্ষ বরণের মুহুর্তে যুগপৎ আশা ও আকাজ্জায় হৃদয় 

উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে ; মনে হইতেছে এই যে সন্থুখে আমার অনাগত 

ভবিষ্যৎ, হয়ত ইহ! জীবনের সফলতাকে বহন করিয়! লইয়া আসিবে; আবার 
সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কায় ও অবসাদে হৃদয় স্পন্দিত হইয়! উঠিতেছে, যদি 

এই নূতন শুধু পুরাতনেরই পুনরাবর্তণ কাল হয়। কিন্ত যত হতাশ 
আমাকে ঘেরিয়! থাকুকনা কেন, অজ্ঞাত ও অপরিচয়ের যত ভয়ই আমাকে 

আকুল করুক না কেন, অজ সমস্ত দূরে ফেলিয়৷ আশাফুল্প হৃদয়ে প্রসন্নচিত্তে 

এই নূতন বর্ধকে বরণ করিয়া লইতে হুইবে। 
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এস হে নবীন! ঢাল তোমার সঞ্জীবনী রস, মুগ্তরিত করিয়া তোল 
আমাদের শুফ আশা তর” তোমার আগমনীতে আনন্দমুখর করিয়। তোল, 

আমাদের নিরানন্দ মৌন মুক জীবন। ওগে। নূতনের ছদ্মবেশে আগত চির 
পুরাতন! তোমার এই নূতন বেশে আগমন যেন আমাদের জীবনে 

সার্থক হইয়া! উঠে, আজ আমাদের অন্তরাত্মা "যন জবার আবরণ ফেলিয়! 

দিয় নুতন বেশে বাহির হইয়া আসে, ছে শাশ্বত! তোমার মঙ্গল শঙ্খ পিনাদে 
আজ খমিয় পড়ুক জীর্ণতার যত পঞ্চুক, আজ ভাঙ্গিয়! পড়,ক পুঞ্জীভূত গ্রানি ও 
অবপাদের ধত অচলায়তন। হে চির সারথি! তোমার রথ চক্রেযে 

পথ যুগ যুগ মুখরিত আঙ্গ সেই পথে শামান্দের জয় যাত্রা নুতন করিয়া আরম্ত 

হোক ,_আজ সমগ্র হৃদয় ধ্বনিত করিয়া প্রার্থনা উঠুক-_- 
প্রাণ দাও, প্রাণদাও, দাও দাও, প্রাণ হে, 

জাগ্রত ভগবান, জাগ্রত ভগবান হে॥ 

শ্রীনির্বল কুমার ঘোষ 
সাতক্ষীর| 

খুলন। 

নুতনে নুতন জীবন 
জীবনে কিছু করিয়া যাইতে হয়। জীবনে ধাহ|র করিবার কিছু 

নাই--্ধাহাঁর কর্ম কুরাইয়।ছে, তিনিই নিত্য আনন্দময় নিত্য জ্ঞানময় স্বরূপে 

অবস্থিত। এতত্তিন্ন বিশ্রান্তি আর কোথা ও নাই। 

কর্তাই কর্ম করেন। এই কর্ত! অহঙ্কারবিমুড আত্মী-_-এই কর্তা মন। 

মন যখন দৃষ্ঠদর্শনকে বিষয় বিক্ষোভিত চঞ্চল সংসার সমুদ্রকে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করিয়। আপন জন্মবাতার দিকে ফিরিতে পারে, মন যখন অস্তন্মুথ 

হইত পারে তখন আপনার সুন্দর স্বর্ূপকে -_আপনার মনোভিরাম, নয়নাভি- 

রাম, বাচাঁভিরাঁম, শ্রবণাভিরাম, সঙ্গাভিরামঞ সততাভিরাম আত্মপুরুষকে 



ঙ উতুসব। 

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। আপন স্বরূপে 

'আপনাকে বিগলিত করে__করিয়া এক হইয়া একেই স্থিতিলাভ করে, তখন 

মানুষের চির'বশ্রান্তি লাত হয়। 

কর্তা অভিমান হয় দেহকে ব| গ্ুলদেহকে আমি বলিলে, মনকে বা 

নুষ্মদেহকে আমি বিলে অথণ। “আমাকে আমি জানিনা” এই আত্ম 

বিশ্বৃতি রূপ কারণ দেহকে মামি বলিলে। স্থল হুদ কারণ দেহরূপ 

উপাধিতে আত্মপিস্থঠি হইলে আপনার স্বরূপ ছাড়িয়া! উপাধিকে স্ুন্দর 

দেখিলে_-কর্তী অভিমান হর। তথন কর্তা “করোতি ছুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং 

শরীর ভোগার্থ মহানিশং নরঃ৮__ছুঃখে ছুঃখে  অহনিশ কর্ম করেন, এ 
কর্ম শরীর ভোগেরই জন্ত। কন্ম হয় ভোগেরই জন্ভ। কর্তা আপন 

স্বরূপে আপনা হার] হইলে আর দুই থাকেনা, তখন কর্ম নাই কর্তীও নাই। 

ইহাই স্বরূপ স্থিতি | 
ব্রহ্ম আপন স্বরূপে সর্বদা থাকিয়াও যেমন আত্মমায়। অবলম্বনে, আত্মশস্তি 

প্রন্ষুরণে সপগ্তণ হয়েন, আত্মা হয়েন, অবতার হয়েন,ম্বরূপস্থিত গ্থিতগ্রজ্ঞও 
সেইরূপ হইতে পারেন। 

কিন্তু দৃঢ়ভাবে স্বরূপে স্থিতি তখন পর্য/স্ত হয়ন! যতদ্দিন প্রারব্ধ কর্ম 
থাকে। প্রারবধ কর্্ম ভোগের জন্ত স্বরূপ বিশ্রাস্তি বা সমাধি হইতে বুখান হয়। 

এই ব্যুথিত অবস্থার তিনি স্বভাবতঃ *ছুঃখেঘনুদ্িগ্নমনাঃ* ছুঃখে কোন উদ্বেগ 

নাই, সুখেযু বিগত স্প্হঃ" সুখে তৃষ্ণা শূণ্য, “বীতরাগভয় ক্রোধ”; কোন কিছুতে 

অনুরাগ নাই, কোথাও ভয় পাই, কোথাও ক্রোধ নাই, এই অবস্থায় থাকিয়! 

গ্রার্ধ ক্ষয় করেন-_-করিয় দৃঢ় স্বরূপ বিশ্রান্তিতে চিরস্থিতি লাভ 

করেন। 

আরম্ভ করিলাম “জীবনে কিছু করিয়া যাইতে হয়” বলিয়া। মুখ্য 
কর্ম কি তাহাও দেখাইলাম। কিন্তু এই কর্মের সামর্থ্য কোথায়? সকলের 

নাই সত্য, কিন্তু এই পথের দিকে মান্য একটু একটু করিয়া যাইতে পরে। 
এই কথাই বলিতে যাইতেছি। 

বলিতেছি নৃতন বৎসরে নৃতন জী?নে নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে হইবে। 
প্রথমেই বৎপর ধরিয়া প্রতিদিন সুর্য্দেব অন্ধকার ভাড়াইয়া যখন নুতন 

প্রভাত স্প্টি করেন নূতন বৎসরের প্রতিদিনের আরম্তে একবার করিয়া 
ভাবিতে হয় যেন নৃতন জন্ম ইইল। 



নৃতনে নূতন জীবন। ৭ 

নৃতন বৎসরের বসম্তকালে সবনূৃতন হয়। সব পুরাতন, নূতন সাজ 

সঙ্জায় সাজিয়! নুতন হুইয়া কেমন মনোভিরাম হয়। গাছে গাছে নুতন' 
পত্র, নূতন ফুল, নৃতন ফল কত স্থন্দর। নূতন পাখী, নৃতন শ্বর, নৃতন 

সোহাগ কত সুন্দর। এই কোকিল নব পল্লবাচ্ছাদ্দিত নৃত্তন অশ্থথ শাখায় 
গা ঢাকিয়! আপন মনে সপ্তম ম্বরে গান গাহিয়৷ কারে যেন ডাকিতেছে। 

এই কোকিল-_কুহুরবে কার না প্রাণ "আনন্দে পূর্ণ হয়? পাখী পাখীই 
নহে সবই যে_-সে এক এক রকমের মুখোপ পরিয়া আপনাকে বহু 
সাজাইয়া এক থাকিয়াই বহু অভিনয় করিছ্েছে সেই । যে দেখিতে জানে 

সেই সংপসারকে ছুঃখময় দেখেন | আর তাকে না দেখিয়া! তাকে অন্ত কিছু 

দেখিলেই সবই ছুঃখ। 
বলিতেছি তুমিও নৃতন হও | এক দিন ত এই দেহ ছাড়িতেই হইবে। 

অবশ ভাবে দেহ ছাড়িয়া আবার জন্মান অপেক্ষা ভাবনাতে যেন দেহ ছাঁড়িলে 

মনে করনা কেন? তোমার যাঁকিছু সব্বন্ধ নব দেহ লইয়া । যখন ভাঁবনাঁতে 

এই দেহ ছাড়িলে তখন মনে মনে নিশ্চয় কর আর কাহারও সঙ্গে যেন রহিলে 

না। তুমি নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছ। আর কাহাঁকেও চেন না। চেন শুধু 

একজনকে । সেই একজনকে যেখানে সেখানে দেখিতেছ, ভি্রে তার সঙ্গে 

কথ কও, বাহিরেও তাহাকে ম্মরিয়। শ্মরিয়। কথ কও । তার জন্ত আচার, 

তার জন্ত শুচি অশুচি, তারজন্য মেধ্য আহার, তাঁর জন্ত অনুষ্ঠান । সব কর! 

তারই জন্ত | এ সব না করিলে তাহাকে ষে সর্বত্র স্মরণ করা যায় না। 

আহার সম্থন্ধে এখানে কিছু বল। হইবেনা, বলিব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে | 

গুরুদত্ত যাহ! কিছু তাহাই অনুষ্ঠান। ইহাই নূতন কশ্ম। এই কর্ম দ্বারা 

পুরাতন সংস্কার মন হইতে দূর করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ ষে যে চেষ্টা তাহাই 
হইতেছে সাধনা । সাধন দৃঢ় করা না পর্যন্ত এই ভীষণ সংসার সাগরের 

জ্বালা মাল। এড়াইবার অন্য পথ নাই। এই কর্ম হিরন অন্ত কর্মে মানুষ 

কিছুদিনের জন্ত মাতিয়া থাকিতে পাঁরে সত্য, কিন্ত ইহাতে শাস্তি নাই। কিন্ত 

স্বধন্্মে থাকিয়। ষদি দেশের বা দশের কর্ম করে তবে নিজে? ও দেশের কার্য্য 

হয়, আর ঠকিতে হয় না, জীবনও বিফল হয় না। 

কোন্ অনুষ্টান করিতে হইবে যদি জিজ্ঞাস কর বলিব গুরুদত্ত নিত্য কর্মের 

মধ্যে গায়ত্রী জপ, নাম জপ ইহাই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। 

নিত্যকর্ম ত করিবেই, স্বাধ্যাও ত বিশের্ধভাবে করিবে (লিখিয়! লিখিয় 



৮ উদসব। 

স্বাধ্যা় করিলে বিশেষ ফল হয়) কিন্তু সর্ধদার জন্ঠ কাধ্য হইবে নাম জপ 

এবং নাম জপে মন শান্ত না হইলে অর্থ চিস্তা সহ গায়ত্রী জপ। প্রাতঃকালে 
শষ্যারৃত্য করিয়! কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ এবং পরে নাম জপ করিয়৷ শধ্য৷ ত্যাগ 

করিবে। নিদ্রা ভঙ্গের পর একেবারেই পগ্মাসনে বা যাহার যাহাতে স্থবিধ! 

হয় সেই আসনে বসিয়া শধ্যাকুত করিবে | পরে প্রাতঃকালে মধ্যাঙহ্নে এবং 

সায়ান্কের সমস্ত কর্ম করিয়া যখন যখন ব্যবহারিক জগতে আসিবে তখনই 

গায়ত্রী ও নাম লইয়া থ।কিবে। এই সময়ে সংখ্যা রাখিতে হইবে না এবং 

গায়ত্রী জপেও শুচি অশুচি বিচার করিবে না। শুধু জপিয়! যাইবে । রস 
পাও বন! পাও জপিয়াই যাইবে। অজ্ঞানেও যদি নাম জপ করা যায় 

তাহাভেও স্দগতি হয় শান্ত এই আজ্ঞ1 পুনঃ পুনঃ পাওয়' যায়। 
গয়ত্রীর অর্থ চিন্তার সময় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে *্বিশ্মহে” 

অর্থাৎ তোমাকে জানিতেও পারিলাম না “ধীমহি* জানিলে যে ধ্যান হয় তাহাও 

হইল না। তবে আর কি করিব। হে দেবতা! তুমিই আমকে তোমার 

কাছে লইয়া! চল। এই *্প্রচোদয়াৎ*টি ভাল করিয়! অভ্যাস করিতে হইবে। 

সপ্তাবরণের মধ্যে আমার ইষ্ট দেবতা--ইষ্টদেবী। তাহার নিকটে তিনি 

ডাকিয়া লইলেন তখন পুনঃ পুনঃ মনে রাখ! উচিত তীহার কাছে আপিয়াছি, 

তাহার ভক্তগণের কাছে আসিয়াছি, তথাপি ষর্দি মনে প্রলাপ উঠে তবে আমি 

নিতান্ত অধম। এই অধমেরও কার্য হইতেছে ঠাকুরের দিকে চাহিয়। চাহিয়া 

নালিশ করা ও ক্ষম! প্রার্থনা করা । এই কাধ্যে লাগিয়। থাকিতে হইবে। 

হতাশ হইয়। ছাড়িয়া দিলে তোমার গতি লাগিবে না । লাগিয়া থাক তোমার 

“বনত বনত বনি যাই» । নাম জপের সময়েও মনে রাখিও তোমার ইষ্টই 

তোমাকে সপ্তাবরণের মধ্যে প্রচোদয়াৎ করিয়াছেন। প্রতিদিন নৃতন জীবন 

প্রর্থন কর-_নৃতন হুর্য্য, নূতন আকাশ, নূতন চন্দ্র তারক1-আকারে তাহাকেই 

দেখিতে দেখিতে নূতন বাকো নৃতন কার্যে নৃতন তুমি সেই চির নৃতনের সঙ্গ 

করিয়া যাও-_-মনে মনে রাখ আর কাহাকেও চিনিনা-_কাঞ্জেই আর কাগারও 

উপর আসক্তি রাখিও না, ইহাই নূতন বৎসরে নূতন ভাবে নূন জীবন পাইবার 
পন্থ!| ভগবান কূপ কর ইহাই প্রার্থন| ৷ 



একলব্য। 

না] মরিল কুকুর ন1 হইল মুখে ঘ। 

অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক র1। 

রাজগুরে। ! 

তব পদার্পনে কৃতার্থ, কৃতার্থ দাস, 

সুপবিত্র আজি মোর জীর্ণ পর্ণশ।ল!। 

হে ব্রহ্ষণ ! কেব! আমি, 

কোন মহা কূলোপ্তব মহাত্মার ঠাই 

শিথিনু এ বিদ্যা, তাহা কহিব পশ্চাঁৎ। 

কিন্ত অগ্রে রাখ দেব! দ্রাসের মিনতি। 

লোক-চক্ষু-মস্তরালে, কানন প্রাঙ্গনে 

বসি এক অহরহ, সমারোহ হীন 

অন্তরের অন্তস্তলে, অবিরল অশ্রুধারে 

বিন! সুত্রে গাথিয়াছি মাল! 

সমর্পিতে ইষ্টপদে | 

দরিদ্রের দীন আয়োজন 

ব্যর্থ কি হইবে প্রভে।? 

রাজ পরিচ্ছদ শূগ্ত পথে র ভিখারী দাস 

বৃক্ষত্বকে শীর্ণ দেহ করি আচ্ছাদন । 

নহে দাস রাজ বংশধর, 

হীন জাতি, ছায়্াম্পর্শে অস্চী মানব । 

যশ ধর্্শ লুপ্ত হয় সন্ত্রান্ত বংশের | 

নিরক্ষর ব্যাধ পুত্র, সংযম সাধন, 

হু 



উতসব। 

সন্ধ্যা উপাসন] লব্ধ প্রজ্ঞার প্রনার 

কেমনে লভিবে হায়, 

পণ্ডিত দুয়ার সতত সংরুদ্ধ তার। 

প্রথম যৌবন মোহে অভিভূত প্রাণ, 

পার্থিব যশের তরে আকুলিত মন, 

তাই গিয়াছিনু দেব, 

বিসরি অস্তিত্ব নিজ, ছিন্ন করি 

সৌন্ৃদ্্য বন্ধন জনক জননী স্নেহ 

দীন দৈন্ত পূর্ণ তৃষিত পরাণখানি 

নিঃশেষিয়। ঢালিবারে ও পদ পন্ছজে | 

অর্টবুদ্ধি নিষাদ তনয়ে, 

শিক্ষ। দিলে হবে তব শের লাঘব । 

বিশ্বব্যাপী ষশের প্লাবণ ক্ষুদ্র বালুকণা 

করিত কি আত্মমাৎ? 

ছ্যতিময় চন্দ্র সুয্যকর, 

পড়ে যবে আবাঘাতে ধরিত্রীর শিরে। 

উচ্চবংশ জাত মৈণাক জনক, 

শু, তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ আদি 

হয় কি বঞ্চিত, এ অসীম স্নেহ ধার। হতে? 

বিশাল সাগর বক্ষে প্রবাল মুক্ত 

লুটিলেও ক্ষুদ্র করে, অসংখ্য মানব 

যুগব্যাপী, অক্লান্ত উদ্যমে, 

কভূ কি সে রত্বাকর হয় গো কাঙ্গাল? 

উপযুক্ত শিব্য তব অর্জুন ধীমান । 

নব ভানু করোজ্জবণ শে;ভে, অগ্রে 



একলব্য। ৯ 

শুভ্র ধরাধরে। 

সে পবিত্র জ্যোতির প্রবাহে, 

ছেয়ে যায় পরে দেব নিখিল ভূবন । 

তোমার মহন্বে আঙ্জি যশন্বী গাগ্ডিবী, 

সেকি গো অমর পর, 

আত্ম প্রতিবিষ্ব মম । সে অজ্যি, যুগলে 

উদ্দেশে প্রণমি আমি কোটা কোটা বার, 

ভাগ্যবান মানি আপনায়। 

দেহ পদ---রেন্থ শিরে, কর আশার্বাদ 

তব কীন্তি এ তুচ্ছ হাদয়ে 

বিশাল সাম্রাজ্য, বা অক্ষুন্ন রাখিতে । 

তব উপেক্ষায়, 

মুস্র্তে ভাঙ্গিয়৷ ভাবি, বুথ! অভিযান । 

ধর্মনীতি বিরুদ্ধ বচন কহিতে পার কি তুমি? 

মহাত্মার চরিক্র সন্ধান, অতীব ছুজ্ঞেয় 

মোভণচ্ছন্ন ক্ষুদ্র নর পাশে। 

রুক্ষ ব্যবহারে, ভূলাতে কি পার দেব 

আপন সেবকে ? 

আঅশাধারে আধারে রাখ পায়ে জড়াইয়, 

অলখিতে ক্ক্পা হস্তে, ধুয়ে মুছে 

চিত্তমল কর গে৷ পবিভ্র 

হে মানদ! মানস দ্বেবতা! 

দর্শনের শুভযোগ আনিল1 আপনি । 

অখও, আনন্দ ঘন, পুরুষ বিরাট 
ভাদিতেছ নিরাধার অভীষ্ট আকারে । 

লহ মোর ভূলুন্তিত অসংখ্য প্রণাম/ 



5হ্ উতসব। 

নৃপতি মুকুট নত ও পদ যুগল, 

করিব না কলুষিত, পরশি ক্ষণিক। 

মার্জনা করহ দাঁসে, 

তেয়াগিন্ু শরাসন তব পদতলে । 

তব তুষ্টি জীবনের ব্রত, 

রাখিব মধ্যাঁদ], বল কি দিব দক্ষিণা । 

গুরু তুমি, 

তোমাকে অদেয় কিবা! জাছে গো আমার । 

শ্রীরাবাল! দাসী। 

অহল্যা ৷ 

(পূর্বানতবৃত্তি ) 
( শ্রকঞ্চকিশোর চট্টোপাধ্যায় নিখিত ) 

পূর্বেই বল! হইয়াছে স্্টির প্রক।শ, পালন ও রক্ষণই দেবতার কাধ্য। 
ফ্লেবতাগণ ধন্শশক্তির সাহাষ্যেই আপনাদের এই গুরুতর কর্তব্য পালন করেন। 

যদি কেহ কোন দিন এই স্থষ্টির উপর আঘাত করেন বা স্ষ্টির রক্ষাকবচ 

স্বরূপ ধন্ম্ের উপর 'মাঘাত করেন--তবে সে আঘাত দেবশক্তির উপরই পড়ে 

এবং তখন সে আঘাতের প্রন্তিকার করাও দেবকার্ধ্য হইয়া! দাড়ায় । সে 

কালে রাবণের অত্যাচারের গ্রাম হইতে শত শত খবি, সহস্র সহস্র সতী ও 

স্ষ্টির প্রাণ স্বরূপ ধর্মকে রক্ষা করাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর দেবকার্ধ্য। 

কিন্ত বরবলপৃপ্ত রাবণ দেবগণের অজেয় ও অবধ্য। অতএব তাহার বিনাশের 

জন্ত নারায়ণের নররূপে অবতীর্ণ হওয়! নিতান্ত আবশ্তক। কিন্তু যেহেতু 

নারার়ণ পুর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বপ্রকার অভাবের অতীত, আগুকাম, সেইজন্য 
নিজ মাবশ্তক তাহার কিছুই নাই, স্থৃুতরাং আপন প্রয়োজনে তাহার কোন 

কর্মও নাই। এরূপ অবস্থায় সংসার ক্ষেত্রে কম্ করিবার জন্ত তিনি অবতীর্ণ 
হন তখন, যখন ০ান নিতান্ত একনিষ্ঠ ভক্ত বা ভক্তগণ বড় আর্তভাবে প্রাণ 



অহল্য। । ১৩. 

পণে সেই সর্বশরণ বিশাল শক্তিসমুদ্রে প্রবল বিক্ষোভ তরঙ্গ তুলিতে থাকেন-_ 
আর আর্ত সাধুর কাতর আহ্বানেই মাত্র তিনি আসেন । 

পরিত্রাণায় সাধুনাং, 
শিনাশয়ে চ ছুক্কতাম্, 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় ॥ 

সে কালে ভারতের সেই ছুর্দিনেও স্থানে স্থানে বসিয়া ব্রাহ্গণেরা আর্তভাবে 

ভগবানকে ডাকিতে ছিলেন সত্য, কিন্ত সে ডাকে তাহদের নিজেদের জন্য 

যত, সমগ্র সমষ্টার জন্ত তত নয়। এ জন্য সে ডাকে নারায়ণের পাদপস্মে তেমন 
স্পন্দন উঠে নাই, যাহাতে তিনি অবতার গ্রহণ করিতে পারেন। সে ডাকে 

ভগবত শক্তি সমুদ্রে তেমম বিক্ষোভ জাগে নাই যাহাতে তিনি ভীম জলস্তস্তের 

মত উদ্দিত হুইয়। সমস্ত অশুভ, সমস্ত বিদ্ব চুর্ণ বিচুর্ণ ও বিধ্বস্ত করিতে পারেন। 
কে আছে এমন একনিষ্ঠ বিশ্বহিতৈষিক পাধক, কে আছে এমন মহাপ্রাণ ভক্ত, 

কে আছে এমন শক্তিধর_-যাহার অন্তঃকরণ হীরকের মত নিক্ধল, প্রাণ 

কুম্থমের মত কোমল, আর সাধনশক্তি বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়? আপগ্তকাম অখও 

চিন্ময়কে অবতারিত করিতে গেলে এরুপ সাধকেরই ব্যাকুল প্রার্থন৷ চাই । 

এইরূপ সাবক বাছিয়। লইয়া! তাহাকে কাষে লাগাইয়। দেওয়াই ছিল তখনকার 

দিনেব সর্ধ প্রধান দেবকাধ্য। ইন্দ্র এই স্ুরকাধ্য নিস্পত্তির জন্য গৌতমাশ্রমে 

আসিফ়াছিলেন। অন্তস্কানে না গিয়া গৌতমের নিকট কেন? কারণ 

তখনক।র দিনে গৌতমের মত তপস্তার শক্তি আর কাহারও ছিল না। যে 

গঙ্গাকে মন্ত্যে অবতীর্ণ করিতে রাগর্ধি ভগীরথ, তাহার পিতা ও পিতামহকে, 

( তিন পুরুষ ধরিয়) কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল, মহর্ষি গৌতম মুহুর্তের 

ধানে সেই গঙ্গাকে পৃথিবীতে অবতারিতা করিয়াছিলেন । দেবাবতাঁরণে 

যাহার এত শক্তি_-তাহাকেই--মাত্র তীাহাকেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কিন্তু 

তাহার চিন্তা, ধ্যান, ধারণ! এত উর্দে__তাহার সাধন! ও বেদান্ত প্রতিভ! এত 

প্রথর যে, জগৎকে তিনি একটা সংকল্প কল্পনা বলিয়। বুঝিয়াছিলেন। জগৎ 

ধাহার নিকট একটা অলীক প্রপঞ্চ রচন! মাত্র, তিনি কি উহার সংরক্ষণের 

জন্ঠ নারায়ণকে আর্তভাবে ভ।কিতে পারেন? না। অথচ তাহাকে ছাড়িলেও 

কাজ চলিবে না। এই উভয় সঙ্কট ক্ষেত্রে দেঁবকার্ধা সিদ্ধির জন্য ইন্দ্র 

যথোপদিষ্ট ভাবে একটু বক্র পদ্ধত্তি অবল্ন করিলেন। তিনি “্যশস্থিনী 

মহাভাঁগ। তপস।-দ্যোতিত প্রভ। দেবী অহল্যাকে আত্মবিসর্জনের জন্য 



১৪. উত্সব । 

সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। লক্ষ লক্ষ সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য, সহল্স সহস্র 

খধষি তপস্বীর জীবন ও তপস্যা রক্ষার জন্ত, অসংখ্য বালব্রন্ধ নর-নারী হত্যা 

নিবারণের জন্য, যজ্ঞ ধর্ম, তীর্থ ও দেব সম্পদ রক্ষ।র জন্য, দেবরাজ 'অহল্যার 

সতীধর্্ম বিসঙ্জন দিতে কুতৃহল অর্থাৎ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলেন এবং 

একথাও অবশ্ঠ জানাইয়। দিয়া থাকিবেন ষে, এই কর্মের দ্বার আহত হইয়] 

মহধি গৌতম যে তীব্র অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, তাহা হুইতে মুক্তিলাভ 

করিতে হইলে ভগবানকে এমন ভাবে ভাক। হইয়। যাইবে, যেরপ আহ্ব।ন দেহ 

মনের অনাহত অবস্থায় কিছুতেই মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হয় না। 

দুঃখের অভিনয়ে ও দুঃখের অনুভবে ষে আকাশ পাতাল এভেদ। 

আর এইরূপ অনুভূত ছুঃখের তীব্র তাড়নায় ষে আর্ত আহ্বান নিঃসৃত 

হইবে, তাহাতে আৰষ্ট হইয়। ভগবান যদি লীলা বিগ্রন্থ মুস্তিতে ধরাধ।মে আত্ম 

প্রকাশ করেন তবে ট্ঘলোক্য হিতাথে তাহার এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের 

গাঁথায়, ধর্ম সংরক্ষণের জন্য তাহার এই অপূর্ব আত্মবিসর্জনের কাহিনীতে 

সমগ্র ভূবন অনস্তকাল ধরিয়! মুখরিত থাকিবে। 

এই ধর্ম সংরক্ষণের মোহ ও যশের আকাক্জাই দেবী অহল্যাকে বিভ্রান্ত 

করিয়াছিল। তিন ভূলিয়াছিলেন যে, ষশের লোভে বা ধর্মসংরক্ষণের মোহ 

্র্গপুত্রী বাঁ গৌতম পদ্বীর পক্ষ্য নয়। তাহার মত মহাশুপন্থিনীর লক্ষ্য শুধু 
কৈনল্য-_যাহ! পাইতে হইলে সাধনার উচ্চতম সোপানে আসিয়া (যে স্তরে 

অহল্য। ছিলেন ) যশ অবশ, ধর্ম অধর্্ম প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দই সর্পনিমেণকবং 

(সাপের খোলসের মত) পরিত্যাগ করিতে হয়। দেবী অহলযার ভূল 

হইয়াছিল এইখানে | জার ইন্দ্র, ষিনি মোক্ষাভিলাষী নন, যিনি ধর্মরক্ষাভিলাধী 

মাত্র, তিনি এই ভুলের সাহাষ্যে দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়। লইলেন। স্বর্গ, মর্তা 

ও পাতাল, এই তিন ভূগনের পরম কলানের জন্ত মহাতপন্থিনী ব্রহ্গপুত্রী ইন্দ্রের 

গ্রার্থনায় আপনার সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন এবং এতবড় .মহৎকার্য্যঃ দেবতাদের 

বড় বিপদের দিনে এতবড় সাহায্য করিতে পারিলেন বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ 

বিবেচনা! করিলেন। যে দেশের অপুর্ব শিক্ষান় শিক্ষিত হইয়। মনুষ্য বলিতে 
পারে 

ধনানি জীবিতঞ্চে পরার্ে প্রাজ্ঞমুৎসথজেৎ। 

সন্নমিত্ে “রং তাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ 

ছুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছসিত অভিদম্পাতে 



অহল্যা। ১৫. 

যে দেশে মহাকাবোর স্থপ্টি হয়, সেই দেশের লোকই অত্যাচার প্রগীড়িত 
ভূমগুলের জন্ত প্রাণপণ প্রয়াদ করিতে পারে, মহানুভবতায় পুর্ণ হইয়া! কেবল 

সেই দেশেরই মহাপ্রাণা তপনশ্বিনী বিশ্বহিতে নিজেকে চূর্ণ করিয়া বলিতে 

পারেন _“কৃতার্থশ্মি স্থরশ্রেষ্ঠ” 1 বিশ্বামিত্র যে ভাষায় এ বর্ণন। দ্িয়াছিলেন 

তাহ] এই-- 

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থে নাস্তরাত্মন1 | 

কতার্থান্মি স্থরশ্রেষ্ঠ গচ্ছশীপ্মিতঃ প্রভে। ॥ 

আদদিক।ও ৪৮ সর্ণ 

কিন্ত ষে উপায়ে এই বিশ্বকল্যাণকর কর্মের উদ্বোধন হইল, তাহা তে! 

শান্ত নির্দিষ্ট পন্থ। নয়, বরং শাস্ত্র নিষিদ্ধ । যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম, তাহাই 

পাপ। পাপকর্্ম ঘটিলে তাহার নিতা সহচর সঙ্কৌোচ আমিবেই আসিবে । 

দেধী অহল্যাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হষ নাই। সেই জন্য এই শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ গহিত কর্মের পরই ভয় আসিয়া ত|গার পুর্ব উতসাহকে আবুত 

করির। ফেলিল। তিনি ইন্ত্রকে বলিলেন-_ 

০০৮০০০০০০৮৭ গচ্ছ শ্রীত্রমিতঃ প্রভো । 

আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ দর্বথ। রক্ষ গৌতমাৎ॥ [এন 
ইন্দ্র হাঁসিলেনঃ বলিলেন তাহাই হইবে, আমি যেখান হইতে আসিয়াছি 

সেইখাঁনেই যাইব । এই বলিয়া পনিশ্চক্রামোটপাৎ ততঃ” | কুটার ভইতে-_ 

ইন্দ্র বাহির হইলেন বটে, কিন্তু তখনই চলিয়া গেলেন না। পলায়ন তাহার 

উদ্দেশ্য নয় তাহার উদ্দেম্তই ছিল মহ্র্ধ গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 

তাহার ক্রোধকে উদ্দীপিত কর1। কামলম্পট হইলে, হয় তিনি মায়! 
বলে তৎক্ষণাৎ অদৃষ্ত হইতেন, আর না হয় অন্ত কোন জীব জন্তর মৃত্তি 
গ্রহণ করিয়া! পলংয়ন করিতেন। কিন্তু উদ্দেন্ঠ ভিন্নবূপ ছিল বলিয়1, তিনি 

গৌতম মুর্তিতেই আশ্রম প্রবেশোন্থুখ রুত স্নান মহর্ষির নিকটস্থ হইগেন এবং 

যেন গৌতমের সহিত অনভিলাষিত লাক্ষাং হওয়াতে ভীত হইয়াছেন, এই 

ভাব দেখাষ্টবার জন্য তথায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । 

"স সন্ত্রমাৎ ত্বরণ. রাম শঙ্কিতে। গৌতমং প্রতি ।” 

পরম তেজস্বী প্রজ্ঞাচক্ষু মহর্ষিইন্রকে তাহার মুর্তিধর দেখিয়' 
নিমেষেই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ও ক্রোধে অগ্রিতুলা হইয়৷ তৎক্ষণাৎ 

অভিসম্পাত করিলেন $ তুমি নিবীর্য হও--বিফলীস্তং ভবিষ্যসি” [ আদিকাণ্ড 



১৬ উত্সব । 

৪৮ সর্গ] আর ও বলিলেন,_-এই অপরাধে তুমি শক্রহন্তে বন্দী হইবে” তম্মাৎ 

ত্বং সমরে শক্রহস্তং গমিব্যতি" [ উত্তর কাণ্ড ৩৫ সর্গ ] 

খাষির ক্রোধ এইখানেই শান্ত হইল না, তিনি পত্বীকে আহ্বান করিয়। 

কাহাকেও শাপ দিতে উদ্যত হইলেন! আর অহলা', 'প্রদীপ্ত কালানলতুল্য 

ক্রুদ্ধ মহর্ষিকে দর্শন করিয়া নিজের ভুল বুঝিলেন। বুঝিলেনঃ যশের লোভে 

বা! ধর্শসংরক্ষণের মোহে বিচপিত হওয়া! গৌতম পদ্ধীর উপযুক্ত হয় নাই। 

কিন্ত তখন আর উপায় নাই। এজন্ত তিনি নিতান্ত দীনভাবে কীাপিতে 

কাপিতে বলিলেন-_: 

অজ্ঞানাৎ ধর্ষিতা বিপ্র ত্ব্ রূপেন দিবৌকস| । 

ন কামকারাং বিপ্রর্ষে প্রদাদং কর্ত, মলি ॥ 

[উঃ কা ৩৫ সর্গ ] 

বন্ধন আমি দেবতীঘ্বার। অজ্ঞানবশতই ধর্ষিত হঈয়াছি, কাম প্রবৃত্তির 

উত্তেজনায় নয়। মহর্ষে! এইটুকু বিচার করিয়া আপনি একটু প্রসন্ন হউন । 

খষি তাহার কথা সত্য বলিয়! বুঝিলেন ) কিন্তু উদ্ধত ক্রোধ শান্ত হইল 
না; কিছু মন্দ হইল মাত্র। পড়ীর কাতরতায় ঈষৎ করুণ হইয়া খষি 
বলিলেন__ 

বাতভক্ষ্য/ নিরাহার1 তপ্যস্বী ভন্মশা্িনী। 

অনৃষ্তা। সর্বভূতানামাশমেশ্মিন বসিষ্যসি ॥ 

যদৈতচ্চ বনং ঘোরং বামে! দশরথাত্মজঃ | 

আগমিষ্যতি ছুরদর্যস্তদ1 পৃতা ভবিষ্যসি ॥ 

তশ্তাতিথ্যেন দুর্বংন্তে লোভ মোহ বিবজ্জি তা। 

মৎসকাশং মুদ। যুক্ত। স্বং বপুধীররিষ্যাসি ॥ ৃ 

[ আদিকাও্ ৪৮ সর্গ 

রে দুর্বত্তে, তুই নিরাহা।রা বায়ূভক্ষ্যা ভন্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অৃষ্ঠা 

হইয়। অনুতপ্ত হৃদয়ে নাম করিতে করিতে এই আশ্রমে বাস করিবি। 

এই রমনীয় তপোবন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইবার পর যখন দশরথ 

নন্দন দুর্ধর্ষ রাম কার্য বাপদেশে এখানে আসিবেন তখনই তুই পবিভ্রা হইবি। 

সে সমক্ন তাহার সৎকার ও পূজা দ্বারা যখন তুই লোভ ও মোহ হইতে 

মুঝ হইবি, তখনই মাত্র নিজের এই শুদ্ধ তপদ্ষিনী মুত্তি ধারণ করিয়। 
সাঁনন্দ চিত্তে আমার সহিত বাস করিবার অধিকার লাভ করিবি। 



অহল্য। | "১৭ 

মহর্ষি গৌতম পত্বীর অপরাধের জন্ত দণ্ড দিলেন এবং তাহার সত্যবাদিতান্স 

প্রসন্ন হইয়] দণ্ডমুক্তির উপায় ও বপিয়! দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রকে শুধু শাস্তিই 
দিলেন, মুক্তির কোন উপায় বলিলেন না। ইহার পর অহল্যা অবশ্যই প্রশ্ন 

করিয়া থাকিবেন, রাম দর্শনে মুক্তি হইবে কেন? এই রামকে? তা 
গৌতম বলিয়াছিলেন__ 

উৎপত্ম্ততি মহাতেজ। ইঞ্ষাাকুনীং মহারথঃ। 

রামে। নাম শ্রুতো! লোকে বনং চাপুযুপযাস্ততি ॥ 

্হ্মনার্থে মহাবাহু বিষ ম্নুষ বিগ্রহঃ | 

তং দ্রক্ষ্যসি যদ! ভদ্রে তদ1 পুতা ভবিষাপি | 

সহি পারয়িতুং শক্ত-্া যদ্দ্কতং কৃতম্ ॥ 

(উত্তর কাণ্ড ৩৫ সর্গ ) 

ভবিষ্যতে সর্বশক্তিমান বিষণ মনুষ্ণ শরীর স্বীকার করিয়৷ ইক্ষাকু বংশে 

জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ তাহ। হইতে তিনিই 

কেবল তোমাকে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই মহাতেঞ্জা মহারথ ব্রাহ্মণের 
জন্য [ যজ্ঞরক্ষীর জন্য ] এই বনে আম্বেন এবং হে ভদ্রে[ভদ্রে কল্যাণ 

কর্ম কারিনি ] ঘেই কালে তুমি যখন তাহাকে দর্শন করিবে, 

তখনই তুমি পবিত্র হইবে । মহধি এখানে অহল্যাকে “ভদ্রে” বলিতেছেন, 
তিনিপ্তদা পৃতা ভবিষ্যসি” বলিবার সময় “পাপে” বলিলেও পারিতেন। 

কিন্ত পপাপে* না বলিয়া “ভদ্রে* বলাতে বুঝা যাইতেছে, তিনি 
অহল্যার কল্যাণ-পূর্ণ উদ্দেশ্তর কথ। সুম্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন। অহলা! মহাপাপ প্রনাশক রাম নাম পাঁইলেন; আর 

তেজস্বী গৌতম আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়! গেলেন । দেবী অহল্যার 
অনৃশ্ঠদেহ সেই নির্জন আশ্রম প্রাঙ্গনে ভস্ম শধ্যায় পড়িয়। রহিল। কি 

কঠোর দণ্ড । দেহ অন্ুভৃতিসম্পন্ন ; অথচ নিশ্চল। এমনি শরীর লইয়া 

শিশিরের তীব্র শীত, গ্রীষ্মের প্রথর বৌদ্রহ্ালাঃ বর্ধার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধার1 ক্ষুৎ 

পিপাসার অসহা আকুলত1, নির্জনতার দুর্বহ পীড়ন সবষ্ট দিনের পর দিন 

ধরিয়। অনুতপ্ত হৃদয়ে ভোগ করিতে হইবে যতদিন ন! সেই খাষ কথিত 
৩) 
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পবিষু্মণীনুষবিগ্র্:” আসেন ; আর এতবড় ছুর্দিনের সম্বল রহিল শুধু প্রাঁম” 

নাম। 

ইন্দ্র অবশ্য শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তত হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং তীহ্থার 
অভিলাষ র্যর্থ হয় নাই দেখিয়। তিনি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্ত দেবী অহল্যার 

এই ভীবণ অবস্থ। দেখিয়। তিনি শিহরিক্লা উঠিলেন। এতবড় কঠিন দৃশ্য 
তিনি আর দেখিতে পারিবেন ন1, ত্রস্তনয়নে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ইহার 
পরই ইন্ত্রজিৎ হস্তে তাহার পরাজয়। ব্রহ্মা তাহাকে এই পরাজয়ের 

হেতুতৃত অহল্যাধর্ষণের কথা! বলিয়াছিলেন-_ 

শীঘ্রং নৈ যগ্গ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ 

পাঁবিতস্তেন মত্ঞেন যাসাসে, জ্রিদিবং ততঃ 

(উঃ কাঃ) 

অতএব তুমি বিলম্বে সমাহিত চিত্তে বৈষ্ণব-যজ্ঞ জন কর এবং সেই যজ্ঞ 

দ্বার৷ পবিত্র হইবার পর স্বর্গে গমন করিও । 

এ পর্যন্ত দেখা গেল যে, 'মাপন পাপ মুক্তির জন্ত যেমন অহল্য। ভগবাঁন 
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, দেবরাজ ইন্দ্রও তেমনি বৈষ্ণব-ষজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, 
অর্থাৎ বিষ্ণুর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বিষ্ণুর শরণাশন্ন হইলেন। আর 

ত্র যে মি গৌতম শপস্যার্থে চলিয়া গেলেন, তিনিও কি নারাঁয়ণকে মর্তে 

আবির্ভত করিবার জগ্ত আপন শক্তির কিছুমাত্র বিনিয়োগ করেন নাই? 

ইহার পর কত শিশির বসন্ত পৃথিবীতে যাতায়াত করিল, অ€লা। সেই 
'যাম' নাম লইয়াই পড়িদ্বা রহিলেন। অবশেষে সত্যই এক ভূবনভরা নব 
বসন্তে এ নামের নামী যিনি তিনি ধর্্ক্ষেত্র ভারতের হাদপুগডরীক স্বরূপ 
অযোধ্যায় আত্ম প্রকাশ করিলেন। আকাশে দেব দুন্দুভি বাণিয়া উঠিল-_ 

দেব সমাজ আনন্দে মহোৎসব করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনার চতুর্দশ বৎসর পরে, এক প্রফুল্ল বসন্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্র 
রামচন্দ্রকে দুর্ভাগ্য পীড়িত অহলার গাশ্রম অরণ্যে লইয়া গেলেন। আর 
রামচন্দ্র নিতান্ত ভক্তিভরে সেই,-- 
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ধূমেনাভি পরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্রিশিথামিব | 
মধ্যেহস্তসে দুরাধ্যাং দীপ্তাং কুর্ধযপ্রভামিব ॥ 

মহাতপস্থিনী অহল্যার চরণ বন্দন।! করিলেন। সেম্পর্শে দেবী অহল্যার 

সমস্ত জড়তা, সমস্ত গ্লানি নিঃশেষ দূর হইয়া] গেল, তাহার মনে হইল, এ স্পর্শ 

যেন মৌনকণ্ে তাহাকে ডাকিয়! বলিতেছিলঃ হূর্ভাগা পীড়িতা লাঞ্ছিতা মা 

আমার, আমি কিম তোমার আহ্বানে স্থির থাকিতে পারি? আমি 

'আসিয়াছি, তুমি ওঠে, উঠিয়। আমায় গ্রহণ কর। 

কতকালের পর দেবী অহল্যা আপন|রু ভন্মশব্য। ত্যাগ করিয়! উঠিলেন ও 

স্বামীর পাক্য স্মরণ করিয়া সেই দ্েবমুনীন্দ্রগুহ্য নয়নাভিরাম মানুষ বিগ্রহের 

পাদপন্মে লুটাইয়া পড়িলেন। আকাশ হইতে দেবতার! পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সে 
আঁশ্রমভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ও সকলে সমস্বরে সেই তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গী 
একান্ত গৌতম পরায়ন1 মহাভাগ! অহল্যাকে সাধু সাধু বলিয় সম্মান ও পৃজ1 
করিতে লাগিলেন । 

সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্। 
তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশ।নুগাম্ ॥ 

ইহার পরমুহূর্তেই মহর্ধি গৌতম সে স্থলে আপিলেন ও দেখিলেন সেই 

মহাবাহু খিষুর পরম সস্তোষের সহিত সেই যশম্ষিনী অহ্লা! প্রদত্ত ফলমুল 

ভোজন করিতেছেন। তাহার আনন্দের আর সীম] রহিল না, তিনি বন্ুপ্রকারে 

সেই প্রণববিগ্রহ্থের পুজ। করিয়| তাহার অনুমতি লইয়া সন্ত্রীক তপস্যায় পুনঃ 
নিযুক্ত হইলেন। 

এই ঘটনার পর ভগবান বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে মিথিলার রাজসভাম্ন 

আনিয়াছেন----উদ্দেশ্য যুগলরূপ দর্শন | মহর্ষি শতানন্দ এই মিথিল! রাজের 

প্রধান পুরোহিত, দেবী অহল্যার জোষ্ঠ পুত্র। তিনি “রামদর্শনাদেব পরং 

বিম্ময়ম।গতঃ” রামরূপ দর্শন করিয়া একেবারে পরম বিশ্ম সাগরে নিমগ্ন 

হইলেন। এই সেই রাম! ইনিই তীহার জননীর ধ্যানের মুক্তি! এই 

কেষুরব(ন্ কনককুগুলবান্ কিরিটীহারী পরম রমনীয় “সদৈ ক প্রিয়দর্শন”, বিগ্রহ 

তাহার নিগৃহীত! সাধবী জননীর আর্ত হাদয়গত মহাপুরুষের মূর্ত বিকাশ ! কি 

অপূর্ব, কি অনুপম! তিনি যেন কেমন ইয়া গেলেন। তাই প্রথমেই 
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এই অভিরাম পুরুষের সহিত কথ! কহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি বড় 

আগ্রহ ও উৎকণার সহিত পার্থোপবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন--- 

অপি তে মুনিশাদদি,ল মম মাত। বশস্থিনী। 

দর্শিত1 রাজপুত্রায় তপোদীর্ঘমুপাগতা৷ ॥ 

হে মুনিবর আপনি আমার দীর্ঘতপস্থিনী যশস্থিনী মাতাকে এই রাজপুত্রের 

সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন ত? 

অপিরামে মহাভাগা মম মাতা! যশস্থিনী। 
বনৈরুপাহরৎ পুজাং পুজাহে সর্ববদেহিনাম্ ॥ 

আমার মহাভাগ্যবতী যশশ্বিনী মাতা সমস্ত গ্রাণীর পুজ্য এই রামচন্দ্রকে 

বনের ফলমূলাদি দ্বারা ভর্চনা করিয়াছেন ত? ও রাম তাহা গ্রহণ 

করিয়াছেন ত? 

অপি রামায় কথিতং ষদ্ বৃত্তং তৎ পুরাতনম্। 

মম মাতুম হাতেজো দৈবেন দুরমুঠিতম্ ॥ 

ছে মহাতেজন্বী, দৈন প্ররোচনায় আমার মাতা যে কঠোর কর্ম 

করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা আপনি রামচন্দ্রকে সবিস্তারে বলিয়াছেনত ? 

অপিকৌশিক ভত্রং তে গুরুণা মম মঙ্গতা | 

মম মাতা মুণি শ্রেষ্ঠ রাম সন্দর্শনাদিতঃ ॥ 

হে কৌম্শিক ! রাম দর্শনের পর 'আমার মাতা, আমার পিতার সহিত 

মিলিতা হইয়াছেন ত? 

অপি মে গুরুণ রাম: পুজিতঃ কুশিকাত্মবজ | 

ইহু'গতেো মভাতেজঃ পুজাং প্রাপা মহাত্মনঃ ॥ 

হে কৌশিক ! এই মহাতেজন্বী রাম তামার পিতাদার! পুত হইয়।ছেন 
ত? এবং সেই মগাত্মার পুক্জ! গ্রহণের পর ইনি এখানে আসিয়াছেন ত? 

অপ শান্তেন মনস৷ গুরুমে কুশিকাত্মবজ। 
ইহাগতেন রামেন পুজিতেনাভিবাঁদিতঃ 

হে কৌশিক ! এইরূপে পুজিত হইবার পর রামচন্দ্র প্রশাস্তমনে আমার 
পিতাকে অভিব।দন করিয়াছেন ত? 
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মহর্ধি বিশ্বামিত্র পরম পিতৃমাতৃভক্ত ও ইষ্ট সেবক শতাঁনন্দের মনের ভাব 

বুকিয়া সংক্ষেপে বলিলেন-_ 

নাতিত্ত।্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ কর্তব্যং কতং ময়]। 

(আদ্িকাণ্ড ৫১ সর্গ) 

হে যুনিবর, যাহ] কর্তব্য আমি সমন্তই করিয়াছি, কিছুই ভুলি দাই। দেবী 

অহল্যার পথাধ প্রকৃত হইলে, রাজি জনক কখনই অহল্যাপুভ্র শতানন্দকে 
আপনার প্রধান পুরোহিতের পদে রাখিতে পারিতেন না! বা শতানন্দও প্রকাশ্য 

রাজ সভায় তাহার জননীর কথা এমন ভাবে বলিতে পারিতেন না। শতানন্দ 

যে ভাবে মহধি বিশ্বমিত্রকে তীহার পিতাঁম।তার কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
তাহ।তে বুঝ যায়, শুধু দেবতার নির্বন্ধাতিখষ্যে পড়িয়া ধর্ম সংরক্ষণের জন্যও 
তজ্জাত যশের আকাজঙ্ষায় দেবী অহলা! এই কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন, 

ইহাতে তাহার নিজের অপরাধ ছিল খুব অল্পই | এই ধারণ! শতানন্দের হৃদয়ে 
বদ্ধমূল ছিণ বলিয়াই ঠিনি পুনঃ পুনঃ আপনার মাতাকে যশশ্বিনী, 
মহাভ।গ! ও তপন্থিনী বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আরও ধারণা ছিল যে 
তাহার পিত! তাহার এই তপস্থিনী মাতাকে যে দণ্ড দিয়াছিলেন_-তাহ। যেন 

অনেকট। অত্যাচারের কাছাকাছি। গাই তিনি বড় সম্কোচে সকলের শেষ 

জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন-_রামচন্দ্র. প্রশাস্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন 

করিয়াছেন ত? 

আমরা এ পর্য্স্ত যাহ! দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, এই বিসদৃশ ব্যাপারে 

ইন্দ্র বা অহল্যা ক্হেই ইন্দ্রিয় লালসার অপরাধে অপরাধী নন; এ অপরাধের 
মূলই হইতে, ব্রৈলোকা রক্ষার ও বেদাদিষ্ট ধর্শরক্ষার প্রয়াস। 

কিন্তু আমাদের এমন ছুঃসময় পড়িয়াছে যে এই সকল কথা এখন আর 

ভনেকে তলাইয়। বুঝিতে চাহে না । নিজের দেশের প্রাচীন গৌরব ও মহত্ব 
বুঝিবার মত শক্কি আমাদের সমাজ হঈতে ক্রমেই সরিয়] যাইতেছে । ইহা যে 
কত বড় দুর্ভাগ্য ও তুর্ধলহার পরিচয়, তাহা প্রত্যেক চিস্তাশীলের ভাবিয়া 
দেখ! কর্তব্য । কিন্তু এ দুর্বলতা! সমাজে একদিনে আসে নাই। বহুদিন 

পূর্বে ইহার জন্ম হইয়াছে । কারণ দেবী অহল্যার প্ররুত চরিত্রকে প্রথমে 

বিকৃত করিয়াছেন, রামায়ণের টীকাকারগণ। তীাহার। আপন আপন ছাত্র 

অর্থব৷। শিষাগণকে নারী সংস্পর্শ হইতে সতত -শীবধান রাখিবার জন্ত এত 



২২ উত্সব। 

উদগ্রীব ছিলেন যে, অহল্যার মত তপন্থিনীর হৃদয়েও মুহূর্তের মধ্যে কাঁমপিপাস। 
জাগে, ইহ]! প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন। যবনিকার 
অপর পারের প্রকৃত দৃশ্ত, হয় তাহার! দেখেন নাই) আর না হয় দেখিয়াও 
উহা! স্বার্থ বিরোধী বলিয়! প্রকাশ করেন নাই। ইহার ফলে আজ প্রকাশ 
রঙ্গমঞ্চের উপর এই ধশস্িনী মহাপ্রাণ! বশ্বহিতৈধিণীর যে লাঞ্চনাও অবমানন। 
হইতেছে, তাহ। ষেমন বীভৎস, তেমনি পরিণাম ভীষণ । 

উপসংস্থারে বক্তব্য এই বে, সমগ্র রামায়ণে শ্রীরামচরিত্র যে ভাবে বণিত 

হইয়াছে, তাহাতে ছুই চারিটা স্থানে মাত্র তাহার ভাগবত শ্রশ্ব্ষয অনাবৃত 

হয়! পড়িয়াছে । হআাবার এই ছুই চারিটি স্থানের মধ্যে দেবী অহল্যার উদ্ধার 

সম্পর্কে তিনি যতটা ধরা পড়িয়াছেন, এমন আর কোথাও নয়। ধাভার 

দর্শন মারেই সমস্ত গ্লানি ও সমস্ত কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সন্দেহ মিটিয়! 

যায়, সমস্ত কাঁমন1 ও বাঁসন। বিলীন হইয়। যায়, মহষি গৌতমের আশ্রমলক্ষ্মী 

দেবী অহল্যা আত্মোদ্ধারের ভিতর দিয়া ঠাহাকেই সকলের কাছে সুম্পষ্ট 

ভাবে ধরাইয়! দ্রিয়াছেন। তীব্র পাপানুষ্ঠানের পরও খাষিনি্দিষ্ট, নাম জপ 

করিতে করিতে সর্বপাপমুক্ত হইগ| ও সেই নামের নামীকে মূর্ত বিগ্রহরূপে 

লাভ করিয়া এই যশন্থিনী ভাগ্যবতী বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর সম্মুখে যে আশা 
ও আশ্বাসের প্রদাপ জ্বালিয়া দিয়াছেন, তদপেক্ষা যহুত্তর কর্ম পুর্বে কেহ 

কখনও করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ কদাপি করিতে পারিবে বলিয়া তো 

মনে হয় না । 
রাবণকৃত স্ুদারুণ অত্যাচার এই সুমহৎ কর্ম বৃক্ষের মূল, ইন্দ্র কর্তৃক 

অহল্যাধর্ষণ ইহার কাণ্ড, গৌতমের তপঃশক্তি ও অভিশাপ ইহার শাখ। 

প্রশীথা, অহল্যার কঠোর সাধন! ইহার নিভৃত কুসুম এবং রামাবিভভাব ইহার 

স্বাহৃীতম ফল। এই মহাফল ষে স্থুরভি কুস্থমের ভস্তঃশক্তি প্রহ্থুত, তাহ1 কি 

মুঢ়ের বাকৃচাতুর্ষ্যে অবজ্ঞা হইবার বস্ত? যোগী, ভক্ত, ত্যাগী, জ্ঞানী, গৃহস্থ, 

সন্ভাসী প্রসৃতি সকলেরই ছীবন সন্ধ্যা যে নামের প্রদীপ একমাত্র শরণ্য, 

ষে নামের পর সে সময় আর কোন নাম “শুনাইবার”বিধি নাই, সেই *শ্রীরামঃ” 

নামের অপূর্বব শক্তি, ধিনি নিজকৃত কঠোর কর্ম ও মুক্তির ভিতর 'দিয়া নিঃসন্দেহে 

গ্রমাণিত কাঁরয়া গয়াছেন, চিনি যদি আমার মত কর্মহরাচারগণের আশা 

ভরসার স্থল না হ”ন, তিনি যদি আমার মত দূর্ভাগ্যপীড়িত নরনারীর 

প্রাঃম্মদ্ণীয়া ও পৃ ন, হন তবে আর কে হইবে? 



পরলোক। ও ২৩ 

"আমর! মহধি বাশ্ীকির অনুসরণ করিয়। অহল্যা চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত 
দেখিয়াছি সেইরূপই প্রকাশ করিগ্গাম। আশ! করি বর্তম।ন সমাজ 
ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিয়৷ দেখিবার অনেক কথা পাইবেন। শান্ধীয় চরিত্র 
গুপি এই ভাবে দেখিবার অভ্যাস ধাহারা করিতে পারেন, তাহারা ভণগামী 
হুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার বনু কৌশল এই সকল মহৎ চরিত্র হঈটতে 

পাইতে পারেন। এখানে আরও একটি গুরুতর বিষয়ের কথা আছে। 

সেটি এই যে, সাধু উদ্দেশ্তে কৃত হইলেও ছুষ্ন্্নদুষর্্মই, পাপ পাপই এবং 

তাহার অশশ্যন্তাবী ফল হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ঝা ব্রন্গপু্রী অহল্য, কাহারও 

অব্যাহতি নাই। এদিক দিয়াও দেবী অংল্য! নিত্যম্মরণীয়া। মনুষা সমাজ 

বিশেষতঃ আমার্দের দেবব্রত সমাজ যাহাতে অহল্যার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 

পাপবিরত ও সাধন[রত হন, তাহার জন্ত শ্রীঅহল্যারক্ষকের নিকট প্প্রার্থন৷ 

করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। শ্রীভগবতে রামচন্দ্রয় 

অর্পণমন্ত । ইতি ॥ 
শ্ীকঞ্চকিশোর চট্টোপাধ্যায় । 

নর 

পরলোক । 

( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
(রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর লিখিত ) 

সকল প্রকার শ্রাদ্ধেই দেহ ও মনকে সংবত রাখার জন্ট কতকগুলি নিয়ম 

পালন করিতে হয়। শ্রাদ্ধের পূর্বদিন লঘু, সাত্বক ও নিরামিষ আহার 
কর! আবশ্তক।| যাহাতে কোনরূপ চিন্তবিকাধ জন্মিতে পারে, এরূপ 

কোন কাঁধ্য করিতে নাই। মিথ্যা! কখন, ক্রোধ ও অষ্টবিধ মৈথুন (১) 

পরিত্যাজ্য । মোট কথ! সম্পূর্ণভাবে ব্রদ্দচারীর আচার গ্রহণ করিয়]৷ দেহ ও 

মনকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন পরলোকে শক্তি সঞ্চালন 

করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই সকল কার্যে ও উপবুক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ চাঁই এবং 
"পপ পপ পল 5 মা -. শী স্পতত শশ শা শিশাগীপীিীীশী ৭৩ শী শিস শি 

জজ সজজ। 

(১) ম্মরণং কীর্তনং কেপিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণং | 

সংকল্লোধ্যবসায়শ্চ ক্রিময়] নিম্পত্তিরেবচ ॥ 

এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীষিণঃ। 

মন্ুরাগাৎ কৃতঞ্ৈব ব্রন্মচর্টাবিরোধকাং ॥ 



২৪ উদসব। 

শ্রাদ্ধীয় দ্রবাদি যথাবিধি শ্রদ্ধা সহকারে সংগ্রহ কর আবশ্তক। শ্রাদ্ধকর্তার 

মনে ভক্তি ও বিশ্বাস থাক। একান্ত প্রয়োজনীয় । ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে 

শক্তিসঞ্চলন প্রিয়! সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ধ হয় না এবং পিতৃগণকে আাদ্ধে আবাহন 

করার শক্তি জন্মে ন। 

শাদ্ধের সফলতা সম্বন্ধে শান্সে এই রূপ লিখিত আছে যে, সেই জীব যদি 

কর্্মবশতঃ দেবতা হইয়! জন্ম লাভ করেন, তবে শ্রাদ্ধান্ন অমৃতরূপে তাহার 

তৃপ্তি সাধন করে? গন্ধব্ব জন্মে ভোগরূপে, পশু্ন্মে তৃণরূপে ও মনুষ্যজন্মে 

অন্ন পানাদি রূপে তৃথ্থিজনক হইয়া! থাকে | জীবগণ যেখানেই থাকুক, 
তাহার: যে জন্মে ষে দ্রবা ভোভী হয়, শ্রাদ্ীয়ানন ও তদাকারে তাহার নিকট 

উপস্থিত হয়। গাভী হারাইয়। গেলে ও বেমন বত তাহার মাতাকে চিনিয়া 

লইতে পারে তদ্রশ 'অগ্রিম্বাত্তাি পিতৃলাকস্থ ক্স ণেহধারী দেবগণ সই 

শ্রা্ধীযান্ন এমনভাবে প্রেরণ করেন ষে উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে 

উপস্থিত হয় । 

কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বার! 

বুঝিবার উপায় নাই। স্থক্স জগতের কথ থক্ষদর্শা ব্যক্তি ভিন্ন অন্তের 
প্রতাক্ষ কর।র ক্ষমতা নাই , কাঙক্গেই স্থলে শাস্ত্ই আমাদের অবলম্বন । 

অপি ধোনিশতং প্রাপ্তাং স্তাং তুপ্ত্িরপতিষ্ঠতি | 

তেষাং লোকাস্তরস্থানাং বিবিধৈর্ণাম গোত্রকৈঃ ॥ 

গরুড় পুরাণ । উঃখণ্ড ১১অঃ ১৬। 

সম্তান যদ্দি নাম গোত্রাদি উল্লেখ পূর্বক শ্রাদ্ধ করে, তবে শত যোনি ভ্রমণ 

কারী জীবের ও তৃপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।. 

শাদ্ধে পিগুদানের পূৃর্যবে নিম্নলিখিত মন্ত্রে “অগ্নিদগ্ধার” একটা পিগু 

দিতে হয়। 

ভাগ্রিদগ্ধাশ্চ যে জীব। যেহপ্যদগ্ধাঃকুংল মম । 
ভূমৌ দত্তেন তৃপযস্ত তৃপ্ত। যাস্ত পরাং গতিং ॥ 

যেযাং ন মাত ন পিতা ন বন্ধু নৈবান্সিদ্ধির্তথানমপ্তি | 

ততৃপ্তয়েহ্নং ভূবি*ন্ত মেতৎ প্রয়ান্ত লোকার নুখায় ॥প্্ঘতৎ 
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যে সকল জীব অগ্নিবার] দগ্ধ হইয়াছে এবং আমার বংশে ধাহাদের অগ্নি 
কাধ্য হয় নাই, তাহারা ভূমিতে প্রদত্ত এই অন্নদ্ধারা তৃপ্তিলাভ করিয়া 

সদগতি লাভ করুন! যে সকল জীবের মাতা)পিতা, বন্ধু কেহই নাই, অন্নসিদ্ধি 
নাই এবং অন্নও নাই, ভাহাদিগের তৃত্থির জন্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিলাম, 
তাহার! তৃপ্থিলাভ করিয়া স্থথকর লোকে গমন করুক । | 

জীবের তৃপ্তি উৎপাদন পূর্বক লোকাস্তরে প্রেরণ কর! যে শ্রাদ্ধের 

উদ্দেগ্ঠ, তাহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । এই মন্ত্রটা অতি সুন্দর; ইন্ক। 

বিশ্বজনীন প্রেম ও করুণার আদর্শ। 

শ্রাদ্ধশেষে পিতৃলে।কের আশীর্বাদ প্রার্থনা কর! হয়, যথ। ;-- 

আশীষোমে প্রণীয়স্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ | 

বেদা£ঃসস্ততয়ে! নিত্যং বর্ধন্ত!ং বান্ধবাঃ মম॥ 

দাতাঁরে। মে বিবর্দস্তাং বহ্ন্তনন।নি-সন্ভমে | 

যাচিতারঃ সদ] সন্ত মাচ যাচামি কঞ্চন ॥ 

মহানির্বাণ তন্ত্। 

করুণাময় পিভৃগণ আমাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন; 'আমার জ্ঞান, 

সম্তানগণ ও বান্ধবগণ নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক 3 ধাহার আমাকে দান করেন 

তাহার! বুদ্ধি প্রাপ্ত হউন; আমার ভূরিপরিমাণ অন্ন সংস্থাপন হউক, 

আমার নিকট সর্বদ] অনেকে যাঙ্ঞ। করুক; কিন্তু জামাকে যেন কাহারও 

নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়। 

গয়াধামে বিষণ পাদপন্নে পিগু দান করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় 

এবং তাহাদের অক্ষয়তৃপ্থি লাঁভ হয়; একথা সকল শাস্ত্রে বর্ণিত 

আছে। 

অত্র পিগড গ্রদানেন পিতৃণাঁং পরম গতিঃ 

গয়! গমন মান্রন পিতৃণামনুনে। ভবেৎ ॥ 

গরুড় পুর্বব* ৮৩ খ ৫। 

যেষাং নিরয়মাপন্নাঃ পিতরো জন্ম জন্মনি । 

তেষামুদ্ধরণার্থীয় তীর্থ মেতৎস্থছুল তং ॥ 

স্কন্দ পুরাণ, আব্ন্্য খণ্ড ৫৮ অঃ ৩৮ 



৬ উদসব। 

যাহাদের পিতৃগন নিরয়গামী হইয়াছেন, তাহাদের নিরয়গামী পিতৃগণের 
উদ্ধীরের জন্য এই স্ুছুল”ভ তীর্থ বিষ্যমান। 

উদ্বন্ধন মৃত! ষেচ বিষশস্ত্রৈ মুতাশ্চষে। 
(এ ৪১) 

যাহার! উদ্বন্ধনমূত, বিষমূত, শস্ত্রমূত, তাহাদের উদ্ধারের জন্য গয়! শ্রাদ্ধ 

বিধেয়। 

যাহারা প্রেত যোনি লাভ করিয়াছে-_ 

প্রেতযোনিং গতা৷ শচৈব (এ ৫৮) 

তাহাদের উদ্ধারের জন্য ও গয়াশ্রাদ্ধ কর্তব্য , গয়ায় পিগুদানের উপকারিতা 

সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন মতভেদ নাই। গয়াশ্রাদ্ধ পুত্রের অবশ্ত কর্তব্য 

কার্য । যেসকল বান্তি আম্মঘাতী ও মহাপাতকী তাহাদের উদ্ধারের জন্ত 

গয়াশ্রাপ্ধ উপযোগী | 

সাধক প্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রশ্ন করায়, যাহাদের অপঘাত মৃত্যু 

ঘটিয়াছে, তাহাদের সদগতি সম্বন্ধে তিনি বালিয়াছিলেন ;-_ 

শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথা মত পিওদান করিলেই তাদের সদগতি 

হয়ে থাকে । ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করেন। 

আধি যখন গয়ায় ব্রাঙ্গধন্্ প্রচার করতে গিয়াছিলাম, তখন 

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাকৃতাম্। এঁ সময়ে একবার একট। 
আশ্চর্য্য ঘটন| ঘটে ছিল। অ।মার একটা ব্রাহ্ম বন্ধু, বিলাত ফেরত ডাক্তার, 

গেই সময়ে গয়ার গিয়াছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাকে একদিন 

স্বপ্নে বল্লেন,-“বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমায় একট পিণ্ড দেও, আমি 

বড়ই কষ্ট পেতেছি*। তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে 

দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্রে দেখলেন, পিতা অত্যন্ত কাতর ভাবে 

বল্ছেন-_-*বাবা 'তোমাঁর কল্যাণ হবে, আমাকে এবার একটি পিও দিয়ে 
যাও।” দুবার স্বপ্রদেখে ও তিনি তা গ্রাহ করলেন না, আমাকে এ বিষয় 

এসে বল্লেন, আমি তাকে বল্লাম, প্পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ 

দেখছেন, তখন পিও্ড দেওঞংই উচিত।” তিনি আমার উপর বিরক্ত 
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ই”য়ে বল্লেন, “আপনি ব্রাঙ্গধর্ম্নের প্রচারক হ'য়ে এরূপ কুসংস্ক'রে বিশ্বাস 

করেন।” আমি তাঁকে বল্লাম আপনি তো আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন 

না, আপনার পিতার বিশ্বাম মত দিবেন, তাতে বাধা কি? তিনি তাতে 

সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্ত একটু তন্দ্রা 
এসেছে, দেখ লেন, পিতা যোড়হাত কঃরে বল্ছেন, প্বাপু, আমাকে একটা 

পি দিলেন? বন্ধুটী তখন আমাকে এসে বল্লেন, মশায় আজ আবার পিতাকে 

স্বপ্নে দেখলাম, তিনি করযোড়ে কাতর হঃয়ে বল্ছেন, বাপু আমাকে একটী 

পিও দ্রিলে না? আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি,” শুনে আমার কানন পে'ল। 

আমি তখন বল্লাম, «আপনি নিজে না দ্রেন, প্রতিনিধি দ্বারাও ত দেওয়াইতে 

পারেন?” তিনি চুপ করে রইলেন। আমি ছুটি টাক দিয়ে একটা পাগ্ডাকে 

ও'র প্রতিনিধি হ?য়ে পিগড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম । এই পিগদানের 

দিন বন্ধুটীকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিধুপাদপস্পে উপস্থিত হলাম । প্রতিনিধি 
পাণ্ড। যখন পিওদান করলেন, তখন দেখলাম, বন্ধুটার চোখ দিয়ে দর্ দর করে 

জল পড়ছে। তিনি কাদতে কাদতে অস্থির হ/য়ে পড়লেন। পরে জিজ্ঞাস! 

করায় বল্লেন, “মশায়, ষখন পিও দেওয়া হয়, তথন আমি পরিষ্ষ।র দেখলাম, 

আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত ছুই হাত পেতে পিও গ্রহণ কর্লেন এবং 

হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, “বাপু ; আমার যথার্থ উপকার 

কর্লে, তুমি স্থখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।” আহা আগে যদি 
জান্তাঁম, পিতা এভাবে এসে পিগু গ্রহণ করবেন, তাহ! হলে, আমি নিজেই 

খুব যত্ব ক'রে পিও দিতাম। এসকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়? 
(শ্রশ্রীসদ্গুরু প্রসাদ ১১১) 

অপ্পনি। 

তর্পণ পিতৃযজ্ঞের একটী অপরিহার্ধ্য অঙ্গ। শ্রাদ্ধের গায় ইহাও পুত্রের 

অবস্ত কর্তব্য কর্ম। শান্ত্ান্ুসারে শ্রতিদ্দিন শুচি হইয়া সংযত চিত্তে পিতৃ- 

লোকের তৃপ্তির জন্ত তিলমিশ্রিত জল প্রদান করিতে হয়। . ইহাতেও মন্ত্রশক্তির 

সাহায্য নিতে হয়। নানামত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পিতৃলোকের উদ্দেশে অঞ্জলি 
পূর্ণ করিয়৷ জল উৎসর্গ করিতে -হয়। এই কার্ধ্যদ্বারাও শ্রান্ধের শ্বায় পিতৃ- 
লোকেন্র তৃপ্তি সম্পাদিত হুইয়। থাকে, ইহ! শার্ট আদেশ। 



২৯৮ উত্সব । 

তৃপ্ত ধাতুর অর্থ তৃপ্তি; পিতৃপুরুষদিগের প্রীতির নিমিত্ত জলদান করা 

ক্রিন্নার নামই তর্পনণ। ধাহ।র! প্রতিদিন তর্পণ করিতে অসমর্থ, তাহার! প্রতি 

বৎসর অপর পক্ষে পনর দিন এই উদক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। শারদীয় 

মহাপূজ। যে শুরুপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, তৎপুর্ধের কৃষ্ণপক্ষের নাম -অপর পক্ষ । 

সমস্ত পক্ষ তর্পণ কারয্প! মাবস্তার দিন মহালয়া পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 

তপণ ক্রিয়া কেধল নিজ নিজ পিতৃপুরুষে নিবদ্ধ নহে | দেব, ষক্ষ, নাগ, গন্ধর্বব, 

অগ্গর, অস্থর, সর্প, পক্ষী, বিগ্ভাধর, বেীমচর, জলচর, নিশাচর, পাপী ও 

পুণ্যশীল প্রভৃতি জন্য অগ্জলিপূর্ণ জল দিতে হয়। ব্রহ্মা অবধি নিকষ্ট প্রাণী 

প্্যস্ত সকলের তৃপ্তির কামন। আছে। 

ধর্মরাজ ষমের উদ্দেশে তর্পণের বিধান আছে। মাঘ মাসের শুরুপক্ষের 

অষ্টমী তিথিতে *্ভীম্ম শীস্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়» প্রভৃতি মন্ত্রে 
উদ্বোধন করিয়৷ মগাপ্রাণ চিরকুমার ভীম্ষের জন্তও তর্পণ করিতে হয় | 

সমগ্র জগতের তৃপ্তির জন্ত হিন্দুর প্রাণের ব্যাকুলতা। তর্পণের দ্বারা এই 
শুভ সংকল্প হিন্দুর মনে প্রতিদিন উদিত হইহ| থাকে । আপন, পর-_ 
সকলের প্রতি জদয়ের সহানুভূতি বিস্তত কবিবার এমন শ্রেষ্ঠ উপায় আর 

দ্বিতীয় মাই। 

আদ্ধ তর্পণ হিন্দুর পিতৃমাতৃভক্তির জলস্ত নিদর্শন । হিন্দু প্রত্যেক শুভ- 

কাধ্যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা তাহাদের তৃণ্তসাধন পূর্বক তাহাদের 

নিকট আশীর্বাদ প্রার্থন! করিয়া থাকেন। নবশস্ত গৃহে আসিলে, তাহা 

পিতৃপৃজায় নিয়োগ ন1! করিয়া গ্রহণ করেন না। পিতৃলোকের পুজা 
করিলে রি 

আ.যুঃ পুরান ষশঃ স্বর্থং কীত্তিং পুষ্টিং বলং শ্রিয়ং। 
পশুনু শৌধ্যং ধনং ধান্তং প্রাপুয়াৎ পিতৃপুজনাৎ ॥ 
দেব কাধ্যাদপি সদ1 পিতৃকা্ধ্যং বিশিষ্যতে । 

দেবতাভাঃ পিতৃণাং চ পুর্বমাপ্যায়ণং শুভং ॥ 

গরুড় পুরাণ উঃ খণ্ড । 

আযুঃ, পুক্র, যশ, স্বর্গ, কীন্তি, পুষ্টি, বল, স্ত্রী, পশু, ধন ধান্তাদি সব্বন্থথ 
লাভ হয়। দ্বেবকার্ধ্য অপেক্ষা পিস্থৃকার্ধ্য প্রশস্ত, এজন্ত পিতৃগণের পুজাই 
অগ্রে করিবে। 



পরলোক । ২৯ 

বাস্তবিক শ্রাদ্ধতর্পণ বিশ্বপ্রেমের অন্ততম নিদর্শন। ইহা! মানবের মনে 

মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেম জাগাইয়! দেয়। বিশ্বঞ্রেমই মীনবের চরম শিক্ষা, 

ইহ! আমাদিগকে প্রতিক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশ ভেদে পরলোকগত 
আত্মার প্রতি ভক্তি পদর্শনের বিভিন্ন ব্যবঞ্ক1! রহিয়াছে । আমরা আজকাল 

তাহার অনুকরণে বার্ষিক সভ। ইত্যার্দ করিতেছি । ধর্মপ্রাণ ভারতে খষি 

প্রদর্শিত পন্থান্থনরণ আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাহার! শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ষে 

সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! পরিত্যাগ কর! সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। 
ঝধিগণ দিব্যদর্শী সত্যবাদী-__-দখষয়, 

এই স্থল জগতেই এমন সংখা বিষয় আছে, যাঠ। আমাদের বুদ্ধির 

অগম্য। আমরা হুক্মন জগতের কোন সংবাদ রা।খন।; ধাভার] সে জগভের 

তথ্য অবগত ছিলেন, তাহাদের আদেশ আমাদের সর্বথ] পালনীয় । আমাদের 

জ্ঞানের প্রসার অতি সংকীর্ণ_-উহা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উঁচিত। 

ছুই পাশ ইংরেজী পড়িয়াই যে আমরা বিশ্বসংসারটা বুঝি,_-ইহ। আমাদের 

সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা । শ্রাদ্ধতর্পণের বিরুদ্ধে যে সকল ধুক্তিহুর্কের অবতারণ। 

কর। হয়, আর্যগণ তাভারও আলোচনা করয়াছিলেন। তাহাদের জ্ঞানের 

গভীরতা পরিমাপ করার সামর্থ্য আমাদের নাই| কাজেই ততীন্দ্রিয় বিষয়ে 
সুপ্্রষ্টা মহ! আ্বাগণের বাঞ্যই আমাদের অবলশ্বনীয়। 

“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ”। সে সকল বিষয় চিস্ত।র 
অতীত, ততপ্রতি তর্কের বোজুনা করিবে না। আধ্যখষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, 

এই সমস্ত স্থুল সু্স জগৎ এক অপূর্ব সম্বঞে চক্রাকারে সম্বন্ধ এবং আমাদিগকে 

তাহার সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই অপূর্ব সশ্বন্কের কথা ম্মরণ 

করিয়। শ্রীভগবান্ গীতায় প্রিয় শিষ্য জজ্ঞুনকে বলিয়াঁছিলেন__ 
এবঃ প্রবন্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অধাধুরিক্দিয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩1১৭ 

হে ভজ্জুন! যেব্যক্তি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়। এই সংগাঁরে প্রবন্তিত 
কর্মচক্রের অনুধ্তী না হয়-_অর্থাৎ বিধি নির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান ন। করে, সেই 
ইন্জিয়াসক্ত পাপ পুরুষের জীবন বুথ] । ভগবান্ এ অধাায়ের একাদশ শ্লোকে 

স্থণ হুক্ষ্ের সম্বন্ধের কথা বলিগ্লাছেন। পিতৃযজ্ঞ এই সব্বন্ধ রক্ষার অন্যতম 
উপায় । ইঠাতে জীপের সকল কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্তই 
ত্রিকালজ্ঞ খষগিণ তাহাদের অসীম জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়। গিয়াছিলেন ১-- 

পিতা স্বর্গঃ পিত। ধরঙ্শঃ পিতাহি পর্মন্তপঃ | 
পিশরি প্রীতিমাপনে শ্রীয়ন্তে সর্ক্ভাদবতাঃ ॥ 



গুরুশিষ্ত মংবাদ। 

শিষ্য । দেশ কত উঠিয়াছে, গুরুবপণের আবার আবশ্তকত। কি। অনন্ত 

শান্্রইত রহিয়াছে । তাহাতেই ত সব পাওয়া ষায়। এ অবস্থায় আবার গুরু 

নৃতন কি খলিবেন অথবা তিনি যাহা উপদেশ দিবেন তাহ! শাস্ত্রের অধীত 
বিষয় ভিন্ন অন্ত কিছুই হইতে পারে না। 

গুরু । আচ্ছা মেঘ হয় কিরপে? 

শিষ্য । কৃর্ধ্য তাপে সমুদ্রবারি বাচ্পীভূত এবং লঘু হইয়! আকাশে উখিত 
হইয়া মেঘ সঞ্চারিত করে। 

গুরু | এই মেঘ যে জলদান করে তাহার স্বাদ কিরপ? 

শিষ্য । অতি সুপেয় ! 

গুরু। সমুদ্রজলের স্বাদ কিরাপ? 

শিষ্য । অতি তিক্ত। 

গুরু । পিপাসার্ত ব্যক্তি সমুদ্র জল পান ' করিয়া! শাস্তি পাইতে পারে কি? 

শিষ্য | কখনই না। 

গরু । আর মেঘবারি পানে। 

শিষ্য। মেঘবারি সমুদ্রজল সম্তৃত হইলেও তাহ] রূপাস্তরিত হইয়া অতি 

মধুর হইয়াছে, এবং তাহা৷ পানেই তৃষ্ণার্তের প্রকৃত শাস্তি লাভ হইতে 
পারে। 

গুরু । অতি তিক্তাস্বাদ এই লবণান্বুকে সহজ ও স্থপেয় করিলেন কে? 

শিষ্য । ভগবান আদিত্যদেব। 

শুরু। “বল? তবেই দেখ, গুরু সাক্ষাৎ কৃর্্য্থরূপ, অনন্ত শাস্ত্রে সবই 

আছে সত্য, কিন্তু তাহ শিষ্যের পক্ষে তৃষ্ণাবর্ধঞ্চ লবণান্ুরই তুল্য । হৃধ্যরূপী 

গুরু তাহার সার আকর্ষন করিয়া! সহজ ও সুন্দরে রূপাস্তরিত করিয়! শিষ্যকে 

উপহার দেন এবং ভক্তিমান শিষ্য তাহ? পানে ভরত হয়। কিন্ত কোন 

ধর্মার্থ যদি গুরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া স্বকীয় বুদ্ধিবলেই শাস্ত্র 

হইতে ধন্দলাভ করিতে চায়, তবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির লবণ/ম্ুপানের ন্ায় 

তাহার কিছুমাত্র শাস্তি ন৷ হই, কেবল জালাই বৃদ্ধি পায়। 



গুরুশিধ সংবাদ । ৩১ 

শিষ্য | ভগবান, এরপ সুন্দরভাবে কথাটী কখনই হৃদয়ঙ্গম করি নাই, 
আপনার ব্যাখ্যায় আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইল। 

উপরে বিষয়টা আমার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মালোঁচন। করিয়। এখন সাধারণভাবে 

২১ টী কথা বলি। গুরু শিষ্োর সমস্তা আজ দেশময় ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে | 

অনেকেই গৃহস্থ গুরুর দীনত। “উপলব্ধি” করেন এবং কে।ন সিদ্ধ মহাপুরুষকে 
গুরুরূপে পাইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, শিক্ষিত সমাজে আজ এই ধারণ! বদ্ধমূল 
হয়েছে যে সংসারে যে ভাবেই চলিনা কেন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের শিষ্যত্বে 

বৃত হইতে পারিলেই সগজে ধর্ম লাভ হুইবে। এখন এখানে হটা প্রশ্ন আসে। 
প্রথমতঃ মহাপুরুষ কে। দ্বিতীয়তঃ তাহার! সতাই একথ| বলেন কিনা। 

প্রথম প্রপ্নটীর উত্তর বড়ই কঠিন। অনেকে উচ্চন্তরের সাধকের1ও 
মহাপুরুষ নির্ণয়ে অপনর্থ হন। যিনি প্রকৃতই পিদ্ধ পুরুষ তিনি কখনও 

তাগ স্বপ্ং প্রকাশ করেন ন|। কৃপা কগিরা তিনি প্রকাশিত না হইলে 

তাহাকে ধরিবার উপায় নাই। শাস্ত্রে মহাপুরুষ লক্ষণ বঠিত থাঁকিলেও 
সাধারণ লোকে তাহ! ধরিতে পারে ন!। বেশভৃষ! অথবা সাধারণ আচরণে 

কখনই কিছু দিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে | তাহা ছাড়া, সিদ্ধ নানাভাবে হইতে 

পারে এবং তাহার সহিত ভগবান লাভের কোন লক্ষণ নাও থাকিতে পারে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর সহজ। শিষ্য না খাটিলে গুরু যে কিছুই করিতে 

পারে না অথবা! করেন না, এ বিষয়ে সকল মহাপুরুষই একমত। মিশর 

দেশের এক রাজকুমার বিশ্ব বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ্ উউক্লিড,. (12010) কে 

জিজ্ঞাস।৷ করিয়াছিলেন, সোজ। উপায়ে জ্যামিতি শাস্ত্র শিক্ষ) হইতে পারে 

কিনা। উত্তরে ইন্টক্লিড, বলেনঃ 10)076 19 20 109] 10 6০ 0০017196, 

রাঁজ কুমারের জন্য জ্যামিতি শিক্ষীর কোন পৃথক সহজ পথ নাই। নিঙ্জে 

খাটিতে হইবে নতুবা কিছুই হইবে না| মহারানী পর্যান্ত সন্তান কামনা 

করিলে প্রপব বেদনা স্বীকার ন1 করিয়! পারেন না| প্রাণপনে খাঁটিয়। উপযুক্ত 

অবস্থা লাভ করিতে হইবে | সিংহের ছুধ সোনার পাত্রে না রাখিলে 

টিকে না। পাত্রটী সোনার হওয়া! চাই। তাহা না হইলে কল্যাণকামী 

গুরু কখনই কোন অবস্থা দান করেন না। গুরু সিদ্ধ মহাপুরুষ হইলেও 

এ অবস্থায় তিনি শিধ্যের কিছুঈ করেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 

মহাশয়ের কতিপয় শিষ্য একবার তাহাকে বপিয়াছিল, আপনি যখন আমাদের 

তার লইয়' হেন তখন আমরা সহজেই সব ক বুঝিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত 



৩২ উত্সব । 

হইয়া আছি 1» এই কথ। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্তি গ্রকাশ করেন 
এবং উত্তরে বলেন, “যাহারা নিজের কিছুই না করিয়! গুরু সব করিবেন 
বলিয়া নিক্কিয় থাকে, তাহারা! আত্ম প্রবর্চনা করে মাত্র, ইহাতে তাহাদের 

কিছুমাত্র কল্যাণ হয় না। নিজে প্রাণপনে খাটিতে হইবে, নতুবা কিছুই 

হইবে না। নির্ভরত। অনেক পরের কথা। গুরুতে নির্ভর করিতে পারে 

এরূপ একটিও এ পর্ষাস্ত এ সাধনায় দেখা যয় নাই। যিনি গুরুতে নির্ভর 

করিতে পারেন, জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও তিনি করিতে পারেন । 

তারপর গৃহী গুরুর কথা। শিষ্য সুপাত্র হইলে তাহার গুরু নির্ণয়ের 
কথ। যে আই না তাহা আমর! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মহা প্রভূ শ্রীচেতন্ত 

দেবের জীবনীততে দেখিতে পাই | পরমহতংসদেবকে কেনা জানে! কিন্তু 

তাহার গুরু সাধারণ একজন গৃহস্থ মাত্র ছিলেন, ( কেনারাম ভট্টাচার্য )। 

শ্রীঠৈতন্তদেবের গুরু ছিলেন উশ্বরপুরী! নাগ নামীতে রূপান্তরীত হইলেই 
তাহাকে সিদ্ধমন্ত্র বল! যাঁয়। ইহাকেই শান্ত মন্ত্রচৈতন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

য্দি কেহ বিশ্বান করিয়া থাকেন যে সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট কোনরূপে 

দীক্ষালাভ করিতে পারিলেই সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইল তবে তিনি বড়ই 

ভুল বুঝিষ! থাকেন। এটী বড়ই সত্যকথা যে মহাপুরুষের! পিশেষ পরিচয় 
না] পাইয়া এবং বিশেষ সাবধান ন হইয়া, স্াহ!দের প্রাঁণস্বরূপ এই সিদ্ধ মন্ত 

কাহাকেও বিলাইয়। দেন না। সর্পের নিকট মস্তকমণি যেরূপ মূল্যবান, 

সিদ্ধন্ত্রও সাধকের নিকট সেইরূপ মুল্যবান। ইহার অপব্যবহীরে সাধকের 
সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হর্ন এবং তিনি অন্তগামী সর্য্যের সাঃ শান ভাবে অবস্থান 

করেন। 

মগাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর একজন শিষ্য একবার তীশার নিকট উপস্থিত 

হইয়] বলেন, “মহাশয় আমি যথাবিধি সাধনাভ্যাস করিতেছি, কিন্তু অমুক 

দেবতা বিশেষের আনির্ভান আমার নিকট প্রায়ই হইতেছে কেন, আমি তো 

কখনও তাহা ভাবিনাই | উত্তরে তিনি তাহা কুলদেখতার পরিচয় 

জিজ্ঞান! করেন। এবং পরে উক্ত মুণ্তি তাহার কুলদেবতার মূর্তি বলিয়াই 

প্রমানিত হয়। ঠিনি উক্ত শিষ্যকে এষ্ট মুত্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা 

দেখাইতে উপদেশ দেন। ইহাতে ইহাই প্রমানিত হইতেছে যে ষথা বিধি 

কুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অকপট ভাবে শাস্ত্র নির্দি্ট পথে চলিলে, সাধক 

সমস্ত অবস্থাই লভ করিউউ, পারে এবং সহজে পারে। আঁগল কথ গুরু 



বাঙগলায় গীতা অধ্যয়ন । ৩৩ 

ধিনিই হউন, তাহাতে মন্তষাবুদ্ধি কবিতে নাই । বংশের ধার! সন্তাঁনে বর্তে, 
ইহা যদি সত্য হয় তবে পূর্ববপুরুষগণ যে প্রণালীর সাধন! দ্বারায় সম্পদ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অংশ ষে সন্তান সহজেই পাষঈটতে পারে তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কি আছে? 

গুরু কথাটির গুরুত্ব যেন আজকাল খুবই কমিয়া গিগ্াছে। তন্রশান্্ 
বলিতেছেন যে, শঙ্কর রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্ত গুরু রুষ্ট 
হইলে ব্রহ্াণ্ডের কেহই রক্ষা! কর্তা নাই। রামকুষ্চদেব বলিতেন, “্যগ্পি আমার 
গুরু শুড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। তা! ছাড়া তন্্শান্্ 
আরও বলিতেছেন যে, “শিষ্য কুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও জ্ঞানাজ্জনের জন্ত 
যে কোনও গুরুরনিকট দীক্ষিত হইয়া! পুনরায় শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন ।৮* ইতি। 

শ্রীভবেশ চন্দ্র শর্শ। মুন্সী। 
রেসুন। 

বা্গলায় গীতা অধ্যয়ন । 
সথচনা। 

যেমন “সবতুমি* বুঝিয়া অভ্যাস কর ঈশ্বর প্রণিধান, সেইরূপ উত্তমরূপ 

অধ্যয়নের নাম স্থাধ্যায় স্থু-স্থৃকৃতি লাভের জন্য 1আ1- পুনরাবৃত্তি পুর্ব্বক 
অধ্যায় _ অধ্যয়ন । অর্থাৎ সুক্কৃতি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পূর্বক 

অধ্যয়নের নাম স্বাধ্যায়। তপন্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান__ইহা 

ক্রিয়া যোগ । | 

অর্থভাবনা পূর্বক জপকেও স্বাধ্যায় বলে। (১) বেদাধ্যায়ন (২) 

অর্থভাবনার সহিত প্রণব জপ (৩) ইতিহাস পুরাণাদির অধ্যয়ন এবং 
শে স্পিস্প্পপী সপ? সপ ০৮ শীশাশীশী শীত তত উপ শশাশপপাপ্পাশীপা স্পেস পাস 

_ মধুলুনধো যথা ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং বজেৎ। ৷ 
জ্ঞানলুব্ধ স্তথ! শিষ্যো! গুরে। গুর্ববাস্তরং ব্রজেৎ ॥ 

ভ্রমর মধুমুগ্ধ হইয়া যেরূপ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে যাইয় থাকে, 
জ্ঞানার্থী শিষ্যও সেইরূপ এক গুরু হইতে অন্ত গুরুঞ্জ নিকট যাইতে পারেন। 



৩৪ উদসব। 

গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ চিস্তা_-এই সমস্তই ম্বাধ্যায়। আধ্যাত্মিক শীস্্র অধ্যয়ন 

হুইতেছে বিশেষ ভাবে স্বাধ্যায়। 
গীতা উত্তম অধ্যাত্ম শান্ত্র। ইহার অধ্ায়নও বিশেষভাবে কম্ম যোৌগ। 

এ কাধ্য কর! হইতেছে কেন? সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি । 

যদি প্রিয় জনের বিয়োগ জনিত শোকে অবসন্ন হুইয়। হ! হুতাঁশ করিয়! 
মরণকে বরণ করিতে না চাঁও, যদি প্রিয্জনের মরণ মুচ্ছা আগমনের পূর্বব মুহূর্ত 

সকলের ভীষণ যাতন! দেখিয়া প্রাণের দুর্বিষহ জাল! সহা করিবার জন্য পুর্ব্ব হইতে 
প্রস্তত থাকিতে চাও,যদি শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়! দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে “শুধু 

মরিব কবে” ভাবিয়া ভাবিয়! মৃত্যুকে আহ্বান ন1 করিয়৷ কর্তব্য পরান্ুখত! 

তাাাগ করিয়া' কর্তব্য পরায়ণ হইয়1--শোক মোহের প্রতীকার করিয়া! আবার 

নৃতন জীবনে নৃতন হইয়। নৃতন প্রাণ পাইতে চাও তবে শ্রীগীতার উপদেশ 
শুধুএবণ করিয়া সব কর হইল মনে ন] করিয়া ইহার মনন কর, করিয়া গীতামূত 

পান করিতে করিতে ধ্যান করিয়া_গীতার সার কথার অনুভব করিয়৷ জীর্ণ 
দেহ, জীর্ণ মন, জীর্ণ প্রাণকে পুনর্জীবিত করিয়া, এস এই জরা মরণ সম্কুল 

দীর্ঘ সংসার যাত্র। শেষ করি এস । 

গীতার মূল প্রবাহ হৃদয়ে বহাঁইবার জন্ত গীন্ডেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া 
করিয়। যতটুকু সামর্থ্য তিনি দিয়াছেন, তিনি দিতেছেন, তাহ দিয়াই চেষ্টা 

করি এস, পরম কারুণিক শ্রীভগবান কখনই যে আমাদিগকে পরিত্যাগ 

করেননা ইহা! তিনিই আমাদিগকে অনুভব করাইয়। দিয়! আমাদিগকে তাহার 

রাজ্যে লয় ষাইবেনই নিশ্চয় । 

সমরাঙ্গনে শস্ত্র সম্পাত কালে শ্রীঅজ্ধুনের শোক মোহ আসিয়ছিল আর 

শ্রীভগবান কপ! করিয়া শোক মোহের মূলকারণ অজ্ঞুনের অজ্ঞান দূর করিয়া 

দিয়। কর্তব্য প্রান্থথকে কর্তব্য পরায়ণ করিয়া লইয়া, যিনি শোক-সংবিগ্র 
মানসে কিছুই করিবন। বণিয়া জড়ের মত নিজ্জীব হইয়া, স্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
পরধণ্্ন গ্রহণে চিরদিনের তরে নরকেও পচ্যমান হইতে প্রস্তত হইয়া 

ছিলেন-_তীহারই মুখ হইতে বলাইয়া লইয়াছিলেন,__ 

নষ্টো! মোহঃ স্থৃতি্সন্ধ! তত্প্রসাদান্ময়াচ্যুত | 
স্থিতোহন্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮৭৩ 

হে অচ্যুত! আমার মোহ সরিয়। গিরাছে, তোমার প্রদাদদে আমি আমার 
স্বরূপের স্থৃতি পাইয়াছি। আমি তোমার আল্ঞ। পালনে স্থির নিশ্চয় হইয়াছি, 



বাংলায় গীত অধ্যয়ন। ৮... ৩৫ 

আমার আর কোন সংশয় নাই, এখন তুমি যাহ। বলিবে আমি তাহাই করিব। 

ইভারই নাম *তবান্মি+_-তোমার আমি । 
সকল নরনারীর জীবনের প্রথম প্রয়োজন ইহাই, শেষ প্রয়োজন হইতেছে 

স্বরপেস্থিতি। ইহাই গীতার জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযৌগের কথা শুনিলেই 
জ্ঞান অনুভবে আইসেনা--অন্ুভবের জন্য কর্মষোগ অভ্যাস করিতে 

হয়। 

গীতায় সর্ব! মনে রাখিবার কথা "আরম দেহী” “আমি দেহ নই”_-ইহার 

অনুভব জন্ত শ্রীগীতার উপদেশ । 

জ্ঞানের কথ শুনিতে হইবে, শুনিয়! তাহার অনুভব জন্য কর্ম করিয়। 

কন্মত্যাগে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে হইবে । গীতায় যাহার জন্য যাহা 

জানিতে হইবে, জানিয়। অন্ুভণ করিবার উন্য যাহা সর্বদ। আচরণ করিতে 

হইবে, তাহার কথণ গীত1 সংক্ষেপে কি বলিতেছেন দেখ ! 

জরামরণ মোক্ষায়মামাশ্রিত্য যতস্তি ষে। 

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃত্সুমধ্যাত্বং কর্ম্ম চাঁখিলম্। ৭1 ২৯ 

জরা মরণ হইতে মুক্তি যদি কখনও চাও--আম।কে আশ্রয় কর__ 

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর অনুভব করিতে পারিবে তোমার স্বরূপ আমি-_অর্থাৎ 
আঁমার মত তুমিও দেহ নও তুমিও আমার মত দেহী-_-সকল দেহের দেহী 

আমিই । ইহার অনুভব জন্য গীতার কর্্মযোগ, কর্ম করির! কর্মত্যাগ__ইহঠাই 

জ্ঞানে স্থিতি__ইহাই জরামরণ মুক্তি । 
[ আমরা সমস্ত গীতা অধায়নে সঙ্কল্প করিতেছি । লিখিকা লিখিয়! 

অধ্যয়ন যাহা করিব তাহা পুস্তকাকারে বাহির করা যাইবে। পুস্তকাকারে 

বাহির হইলে এই সুচনা অংশ জ্যৈষ্ঠের পুস্তকাকারের প্রথমেও থাকিবে। 

পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রবাহ থাকিবে। 
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(১) 

পুরাণশাস্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যাবিশেষ ইহার কিঞ্চিৎ আলোচন। হুত্রাকারে 
পূর্ব্বে কর! হইয়াছে । বর্তমান সন্দর্ভে উহ! বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্ঠা করিব। 
এখানে পুনরুক্ত হইলেও এ কথ। আমার ভাল করিয়। মনে রাখা প্রয়োজন 
যে অন্যদেশীয় মনীষিগণ পুরাণশান্ত্র বিষয়ে যাহাঁই বলুন-_পুরাঁণ যে বেদেরই 
ব্যাখ্য/ একথা খধিগণ বছুস্থানেই বলিয়াছেন---- 

১। “রামায়ণং বেদসমম্ ( বাশীকি রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড (১২৪1৫) 

২। “পুরাণ পুর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোত্স। গ্রকাশিতা |” 

মহাভারত | অন্ুক্রমণিক1 পর্ব ১ম অধ্যায় ৮৬। 

৩। অয়স্ত পঞ্চমে। বেদে। যন্মাহাভারতং স্মৃতম্ ॥৮ 
মহ।ভারত। 

৪| ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। 

মহাভারত। অনুক্রমণিক] পর্ব ২ অধ্যায় ২৬৭ | 

৫| ভারত বাবদেশেন হাময়োর্থ; প্রদর্শিত | 
ভাগবত । ১181২৯। 

৩। “নিগমকল্পতরোর্গীলিতং ফলং 
৬ চ ক ্ রঃ রি 

পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্। 
ভাগবত । ৩য় শ্লোক। 

“রামায়ণ বেদের সমান, পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বেদরূপ জ্যোত্ম। 

প্রকাশিত হইয়াছেন, মহাভারত গ্রন্থ পঞ্চমবেদের স্বরূপ, ইতিহাস এবং পুরাণ- 

শান্ত্রার] বেদের তাৎপর্য বিশদ করিবে, মাভারতচ্ছলে বেদের অর্থই প্রদর্শিত 

হইয়াছে ; ভাগবত পুরাণ বেদরূপ কল্পতরুর পক্চগলিত ফলবিশেষ* ইহাই 
উদ্ধত প্রমাণসমূহের মার কথা । 

(২) 
এখন আমরা! যথাক্রমে এঁ কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি---আমরা 

পূর্বে বলিগ্নাছি যে “মহর্ষি বঁশীকি, রামায়ণ বর্ণিত চদ্দিত1বছীদ্ব,দ্লা বেদের 
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ব্যাখ)া করিয়াছেন।” রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ খষ প্রণীত, 
অসাধারণ প্রতিভা এবং আর্ধজ্ঞান একবস্ত নহে। সনাতন মন্ত্র দ্রষ্টাকেই 
খষি বল! হইয়াছে খগ.বেদভাষ্যে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ সারণাচাধ্য খষি শবের 

নিম্নলিখিত ব্যাখ্য। করিয়াছেন-_- 

*বেদপ্রাপ্তার্থং তপো ইনু তিষ্ঠতঃ 

পুরুষান্ ন্বয়সতর্ববেদপুরুষঃ প্রাপ্পোৎ। 

তথাচ শ্র্তে-_“অজান ন বৈ পৃশীংস্তপন্তম। নান্ 

্য়স্ত ভ্যানর্যততদূষয়োইভন্নিতি” ॥” 

খগ বেদসংহিতায় ১ম মন্ত্রের ভাষ্যভূমিকা | 

উদ্ধৃত সাঁয়ণভায্যের তাৎপর্য এই যে_ণ্বেদ গ্রাপ্তির জন্য যে সকল 
পুরুষ তপস্যা করিয়াছিলেন, বেদপুরুষ স্বরস্ু তাহাদ্দিগের সাক্ষাৎ প্রত্াক্ষ 
হইয়াছিলেন” । 

অতএব বেদপ্রাপ্তি এবং তত্তৎ মন্ত্রপ্রতিপাগ্ধ দেবতার সাক্ষাৎকার জন্ত 

তপোনিষ্ঠ সংসারগামী জ্ঞানী পুরুষকেই খধি বল! হইয়াছে । “পরমেশ্বরের 

প্রসাদ্দে অতীন্ররিয়বেদকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাদের নাম 
থষি _ ইহা! স্থৃতিশান্বেও পাওর! যায়”__-ইহাঁও সাক্সণাচাধ্য বলিয়াছেন-_ 

“তথাতীন্ট্রিসাবেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতোদেবদর্শনাৎ 

খবিত্বমিতি অভি প্রেত্যন্রর্যতে- যুগান্তে২স্তহিতান্ বেদান্ 

সেতিহাসান্ মহর্যয়ঃ। লেভিরে তপসা' পুর্ববমন্ুজ্ঞাতাঃ স্বয়স্তুব!।” 

খগ বেদসংহিতার ১ম মন্ত্রের ভাষ্যভূমিকা | 

ভগবান্ শঙ্করাচার্যও বেদান্ত দর্শন ভাষ্যে বহুণুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা খষি 
বিষয়ে পুর্বক থিতসিদ্ধীস্তই সমর্থন করিয়াছেন। ( বেদান্তদর্শন__-১।৩।৩০ হুত্রের 

শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য )। সুতরাং অস!ধারণ প্রতিভা এবং আর্জ্ঞান পৃথকৃ বস্ত; 

এই জ্ঞানে ভ্রম প্রমাদ বিগ্রলিগ্না ইন্দিয়ার্দির দৌর্বল্য প্রভৃতি দোষ নাই-_-ইহাই 
ভারতীয় দার্শনিকগণের ঘোষণ।। স্থতরাং চণ্ডী গীত। রামায়ণ মহাভারত 

ভাগবত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র অভ্রান্ত আর্বজ্ঞান প্রস্থত সিদ্ধান্ত; অসাধারণ 

প্রতিভীবলে এঁ সব রচিত হয় নাই । রামায়ণে আছে যে বেদ দ্রা স্বয়ং ব্রহ্মা 

মহধি বান্মীকিকে বলিতেছেন যে-_“হে ব্রহ্ধন্! তোমার এই চতুষ্পাদ বন্ধ 
বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও ন+% আমার ইচ্ছাতেই তোমার 



৩৮ উৎসব। 

মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইয়াছে । এই রামায়ণে তোমার একটি বাকাও 
মিথ্যা হইবে ন| |” 

“তমুবাচ ততো ব্রহ্ম! প্রহসন্ মুনিপুঙবম্। 

শ্লোক এবাস্ময়ং বদ্ধ নাত্র কাথা বিচারণ! | 

তে লাগন্ত্া কাব্যে কাচিদত্র ভলিব্যতি ॥” 
রামায়ণ-আদিকাণ্ড। ২সর্গ । ৩০-__-৩৫ শ্লোক । 

্রশহ্মীযলে একডিওও ম্সিথ্য। লাক্্য লাই-ইহ। স্বয়ং ব্রহ্গ। 

বলিতেছেন 

মহাঁভারতেও এই ভাবের কথা আছে-_মহধি বেদব্যাস সৃষ্টি কর্তা! ব্রহ্মার 

নিকটে বলিলেন যে-_'আমি বেদে এবং স্মগ্র শাল্তার্থ প্রকাশক পরম পুজ্য 

মহাভারত কাঁব্য চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু তাহার লেখক এই পৃথিবীতে কেহই 
নাই ইত্যাদি” | ব্রহ্মা ইহার উত্তরে বলিলেন যে-_প্জন্ম প্রভৃতি তোমার বাণী 
সত্য ও ব্রঙ্মবাদিন্নী ইহা! আমি জানি। তুমি যখন মহাভারতকে কাব্য 
বলিলে তখন উহা! “নক ল্যই” হইবে। হে মুনে! তুমি এই মহাঁভারত 
কাব্য লিখিবার জন্য গণেশকে স্মরণ কর ।৮ 

“কতং ময়েদং, ভগবান্ কাব্যং পরমপুজিতম্ । 

ব্রহ্ধন! ০বেদিহস্যক্ও যচ্চাপি স্থাপিতং ময়া। 
সাক্গোপনিদাঘৈঞব নেদানাহ নিস্তলত্রিল্া”। 

৬ নন ঝা সঃ রন 

বচ্চাপি সর্বগং বস্ত তচ্চাপি গরতিপাদিতম্। 

পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভূবিবিদ্যতে ॥ 

ব্ক্ম উনাচ---তপোবিশিষ্টারপি বৈ বিশিষ্ঠান্ুনিসঞ্চ্ঘাং 

মন্যে শেই্টতরং ত্বাং বৈ রহস্যজ্ঞানবেদনাৎ। 

জন্মপ্রভত্তি সত্যাহতে লেদিম গাহ 
ব্রস্পবাছিনীম্্। 

গং সং সং খঁ স ঈ 

কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ শ্মর্যয তাং মুনে 1” 

মহাভারত | অনুক্রমণিক] পর্ব । ১ম অধ্যায় । ৬১---৭৪ শ্লোক 

ইহার পরে আছে যে খষির ম্মরণমাত্রে গণেশ আসিলেন এবং বলিলেন যে 

“আমি চারিহাতে অনবরত লিখিব, আমার লিপি থামিবে না, ইহাই যদি 

স্বীকার কর তে তাচি তোর মংাভারতের হেখক হইতে পারি”--ম্ঘল্ছি 
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গে লেখনীক্ষণহ। হিনখত়ো নালভিন্ঠেত অভ্দা' 
যাহ লেহখহক্কে। হ্যহহ্ম্* | মহর্ষি ব্যাস তাহাই শ্বীকাঁর করিয়! নলিলেন 

যে “তাহাই হইবে, কিন্তু তুমিও না| বুঝিয়া লিখিতে পারিবে নাশ 

ন্যালোহপুবাচি তহজত্তেন, সনুদ্জধীন্নলিহখ কুটিও”। 
ইহার পরে গণেশ ব্যাঁসবাক্য স্বীকারপূর্র্বক মহাভারত গিখিতে আরন্ত করিলেন, 
ব্যাসও গ্রশ্থগ্রস্থি (ব্যাসকুট ) রচনাপুর্ব্বক গণেশের লিপি মধো মধে) স্থগিত 

করিতে লাগিলেন ; মহাভারতের এঁ সন শ্লোকই “ল্যাচনকুউ” নামে 

বিখ্যাত হইয়াছে ; এ সব শ্রেকের সংখ্যা! আট হাজার আটখত পত্ম্টো- 

নৌোঁক্ সঅহজ্ানলি অক্টো লোক স্ণত্ভান্নি5” এইনব শ্রেক 
লিখিতে সর্বজ্ঞ গণেশেরও ক্ষণমাত্র বিচার করিতে হইয়াছিল “সন্বড্ভোহশ্পি 

গণ্েশ্পো অত ক্ষণমাস্ভে লিান্রস্্ন্ন। এইভাবে তিন বৎসর 
কাল সর্বদ1 ধ্যান ভাবন! পরায়ণ পরমর্ষি কৃষ্ণটুদ্বপায়ন বেদব্যাস, ধর্ম-অর্থ-কাম 

মোক্ষ বিষয়ক এই অদ্ভুত মহ!ভারত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন) এই 
মহাভারতে যাভ। নাই তাহ। কুত্রীপি নাই ) মহাভারতের কথাই অন্তর দৃষ্ট হয়-- 

“ত্রিভির্বষৈঃ সদোথায়ী কষ্ণদ্বৈপায়নো মুনি | 
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমভূতম্। 
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভে ! 
যদিহা্তি তরন্থাত্র, ষন্নেহাস্তি ন ততৎরচিৎ ॥৮% 

মহাভারত আদিপর্ব। ৬২1৩৫ শ্লোক । 
আমর খষির পরম সাধনার ধন মহাভারত গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে আলোচনা 

করিয়া এ সব কথা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

শ্রীদ্ভাগবত প্রকাশের পূর্বেও দেবধি নারদ মহষি বেদব্যাসকে বলিতেছেন 
যে হে “মহাভাগ! সম্াধিনান্যুস্মব্রতদ্িচেন্টিতস্” ( ভাগবত। 

১/৫১৩ শ্লোক ) নিগম কল্পতরুর গলিতফল ভাগবতামৃত তোমার সমাধি দ্বারাই 
প্রকাশিত হইবাঁর উপধুক্ত, কারণ তুমি অমোঘ দৃক্, শুচিশ্রব! ( বিশুদ্ধষশংশালী ) 

সত্যে রত এবং ব্রত পরায়ণ অতএব এই ভববন্ধন মোচনের জন্য অচিস্ত্য শক্তি 

শ্রীভগবানের লীলাত্মক ভাগবত ম্মরণ কর*-_ 
“অতো মহাভাগ ! ভবানমোঘদূক্ 

শুচিশ্রবাঃ সত্যরতে। ধৃতব্রতঃ | 
উরক্রমম্যাধিলবন্ধমুক্তয়ে 
সমাধিনান্থুম্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥৮ 

শ্রীমদ্ভাগবত। ১1৫১৩ । 



৪৪ উৎসব । 

স্থতরাং জীবের ভব বন্ধন মৌচনের জন্য খধি-ধ্যান দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত 

প্রকাশিত হইয়াছেন। 
মার্কগেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী গ্রন্থ প্রকাশের প্রথমে এবং পরে আছে যে-_ 

্রীমহামায়ার লীলামুগ্ধ বিষাদ যোগী মহারাজ স্থুরথ এবং অমাধিবৈশ্তকে খষি 
বলিতেছেন যে-_-"তোমর! ভোগ স্বর্গ অপবর্গ ( মুক্তি ) যাহাই কেন প্ররার্থন। 

কর না, তাহা তেই সেই সর্বার্থনাধিক1 শ্রীজগদম্বার চরণ শরণ করিতে হুইবেঃ 

কারণ আমার এ মাভিন্ন দয়াময়ী দানশীল! আর কেহ নাই-_ 
*সৈষ প্রসন্না বরদানৃণাং ভবতি মুক্তয়ে । 

সা বিদ্যা পরম। মুক্কেহেতুভূ তা সনাতনী । 

সংসার বন্ধনহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥” 

শ্রীচণ্ভী 1১1৫৬-৫৭-৫৮। 

"তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্। 
আরাধিত! সৈব নৃনাং ভোগ স্বর্ণাপবর্গীর] ॥* 

শ্রীচত্তী ।১৩।৫ 

এই বরদ ব্রহ্ষবিদ্থাম্বর্ূপিণী মুক্তিদায়িনী সনাতনী সর্কেশ্বরেশ্বরী মায়ের 

কথাই সার্কগ্েয্রপুলাশীক্ডরগতি চত্তীতে বঙ্কৃত গীত হইয়াছে, সেই 

বন্কৃত গীতি যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়।ছে, সে যত বড় শক্তিহীনই হউক 

না কেন তাহার প্রাণে শক্তির সঞ্চার হইবেই, সেই মাতৃনাম ষে একবার শ্রবণ 
করিয়াছে সে অতিবড় পাধাণহ্ৃদয় হইলেও গলিয়া মাতৃস্থধাসাগরে ভাসিয়া 

যাইবেই | 
মার্কগডয় পুরাণান্তর্গত এই শ্রীতীগ্রন্থ খগ বেদীক্স দেবী সুক্ত মন্ত্র সুহেরই 

প্রতিধ্বনি । বেদভাষাকার সারণা চার্ধ্য দেবীন্থক্ত মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যার প্রথমেই 

বলিগ্নাছেন যে- | 

“অস্ত ণস্য মহর্ষে দুহিতা বাঁভনায়ী ব্রহ্মবিদুষী 
স্বাআ্মান মন্তৌ, অতঃ মর্ষি:, সচ্চিৎস্থখাত্মকঃ সর্বগতঃ 

পরমাত্ম। দেবতা, তেন হোষ! তাদাত্মযমনুভবস্তী 

সর্বলগদরূপেণ সর্বস্য অধিষ্ঠানত্বেন চ অহমেব সর্বং 

ভবামীতি স্বাত্মানং স্তোতি*। 
(সায়ণাচার্ধ্যকৃত দেবীস্ুক্ত ভাষ্য ) 

(ক্রমশঃ) 



শীসদাশিবঃ 

শরণং। 

নমে! গণেশায় | 

শ্রী ১০৮ গুরুদেবপাদপন্মেভ্যে। নমঃ 

শ্ীসীতারাম চন্ত্র চরণ কমলেভ্যেো! নমঃ | 

পরম।রাধ্যপদ ৬ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর-যোগত্রয়ানন্দ-স্বামপদকমলের উপদেশ । 

[ শ্রানন্মকিশোর বিদ্ানন্দ, বি, এল্ দ্বার! সম্পাদিত ] 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত । 

(1110 1210119501)1)/ 01 £৬107200101) 110 1২019015100, ) 

প্রথস্ম সল্িচ্চ্ছেদ। 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ জানিবার প্রয়োজন | ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে 

বক্তার মুখ হইতে জিজ্ঞান্তুর কি কি নুতন কথ শুনিতে পাইবার আশ! 

হইয়াছে । 

জিজ্ঞান্র__আকর্ষণ (40৮:০002 )ও বিগ্রকর্ষণ (010015101) এই 

পদার্থদয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে কিছু শু'নবার ইচ্ছ! হইয়াছে। 

বন্তা__আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধেকি শুনিবার 

ইচ্ছা হইয়াছে? তুমি বিজ্ঞান পড়িয়াছ, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে 

বিজ্ঞান ত তোমাকে অনেক কথ শুনাইয়াছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের 

স্বরূপ বর্ণনই ত বিজ্ঞানের প্রধান কার্ধ্যঃ ষে কোন বিজ্ঞান হোক্, তাহাতে 

এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়া থাকে, অতএব আমার মুখ 

হইতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্থৰয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তুমি কি নৃতন কথা 

শুনিবার আশা কর? 
ঙ 



৪২. উত্সব 

জিজ্ঞান্--+হার্বা্ট” স্পেন্সার সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ব বুঝা ইতে যাইয়! শক্তিসাতত্য 
এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন । হার্বার্ট, 

ম্পেন্সার বলিয়াছেন, সতত অন্তোন্য মিথুনবুত্তিক ( [0101৮918211] ০০- 

820156%7) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ বশতঃ ক্ষুদ্র, বুহৎ সর্বপ্রকার জাগতিক 

পরিণামই নির্দিষ্ট তালে, তালে নিশ্পন্ন হইয়। থাঁকে, অন্তোন্ঠমিথুনবৃত্তিক এই 
শক্তিদ্বয়ের অভিভব ও প্রাছুর্ভাব হুইতেই স্থষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয়, আকর্ষণ- 

শক্তির যখন প্রা্ভাব ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্ত 

অবস্থ! হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, অপিচ বিপ্রকর্ষণশক্তির যখন 

প্রাহুর্ভাব এবং আকর্ষণণক্তির অভিভব হয়ঃ তখন জগৎ ক্রমশঃ ব্যঞ্তাবস্থ। 

হইতে "ব্যক্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। অগণ্যকাল ব্যাঁপিয়! আকর্ষণশক্তির 

প্রাহূর্ভাব থাকে, তৎপরে বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রাহর্ভাব আরন্ত হয়। স্যৃষ্টি ও 

লয় বা জগতের বিকাশ ও বিনাশ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হইয়! থাকে । * 

কেমিস্ত্রী ও ফিজিক্ন্ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ 

বলিলে চলে। কেমষ্ীও ফিজিকৃস্ যেসকল প্রাকৃতিক নিরমের ব্যাখ্য। 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিঘ্া। থাকেন, তাহারা প্রধ।নতঃ আকর্ষণ ও 

বিপ্রকর্ষণ শক্তিমূলক। কঠিন, তরল ও বায়বীস্্ (8০110, [1,070 ৪70 
03) জড়বস্তর এই ত্রিবিধ অবস্থার তন্বীন্বেষণ করিতে যাঁইলে আকর্ষণ ও 

বিপ্রকর্ষণের রূপই নয়নে পতিত হুইয়! থাঁকে, স্থিতিস্থাপক তা, স্ব তঃনিশ্চেষ্ট তা, 

কাঠিন্ত, আকুঞ্ণনীয়তা, প্রসারনীয়তা, সাস্তরত। ইত্যাদি জড়বস্র সাধারণ ও 

৯০৮৮৯৮৮০৬০০ পপ এত এ এত ০৮০৮ পা পা লা শিপ ০ ্পিশিপিপীতি তত তি আশ আপি ৮ ০০ পপিপ্পিস্প 
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আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব। 8৩ 

অসাধারণ (00097%] 200. 976091 ) ধর্মসমুহ আকর্ষণ ও বিগ্রকর্ষণ এই 
শক্তিদ্বয়েরই কার্য । অধ্যাপক বেম! তাহার মৌলিকিউলার মেকানিকৃস্ 
(1019001%7 11601121009) নামক গ্রন্থে প্রতিপাপন করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন, 'আকর্ষণ ও পঁবপ্রকর্ষণ” এই দুইটাই মূল শক্তি, এই শক্তিদ্বয 
হইতে জগতের সর্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয়, এই দুইটা শক্তি ভিন্ন 
কোন অদৃষ্টশক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। * €কেমিদ্্রী” ও 
“ফিজিকৃস্ঠ যে সকল 'প্রার্কতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, করিয়! থাকেন, 

সেই সমস্ত নিয়ম দ্বারা প্রাণতত্ববিদ্গণ প্রাণনব্যাপারের ব্যাখ্যা/ করিবার 

চেষ্টা করেন। ফিজিয়োলজী ও বটানী বায়োলভীরই অন্তভূর্ত, আধুনিক 
সাইকোলজী (72৮য1০109% ) ও প্রধানতঃ ফিজিয়োলজীরই রূপান্তর । 

কিরূপে পৃথিবী কঠিন ও মানুষের বাঁসযোগা অবস্থায় আসিয়াছে, কিরূপে 
দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হয়, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়। তৃতত্ব- 
বিজ্ঞান (0৫01০৪৮ ) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের লীলাভিনয়কেই প্রধানতঃ লক্ষ্য 

করিয়াছেন। সমাজের গঠনপদ্ধতির তত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত সমাজবিজ্ঞানের 

০০০০৪) নয়নেও আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শকিদয়ই পতি হত হইয়াছে 
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৪৪8 উত্সব। 

* জড়বিজ্ঞান যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ণকে সর্বপ্রকার ভৌতিক 
ও রাসায়নিক পরিণামের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, 

যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, সেই আকর্ষণ ও 
বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ কি। জড়বিজ্ঞান অগ্তাপি তাহ। স্থির করিতে পারেন 

নাই। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্থলরূপের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলেও, জড় 

বিজ্ঞান (তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া) ইহাদের হুক্সরূপের তত্বনিরূপণের 

চেষ্টা করেন নাই। আপনার “মানবতর্ব নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবগত 

হইয়াছি, পরমেশ্বরের আকর্ষণই তৎংপ্রতি ভক্তির উদয় হইবার কারণ । 

ভগবান্ যদি রুপাপূর্বক আকর্ষণ ন1 করেন, তাহ! হইলে, কোন ব্যক্তিরই 
তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হয় না। জড়রাজ্যে যাহ] “আকর্ষণ” 2৮650৮07 

এই নামে পরিচিত, বিশিষ্ট চেতন রাজো তাহা “প্রেম?, “ভক্তি”, “ম্সেহ? 

ইত্যাদি নামে প্রসিদধ। আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শুন্য হইলে জগতের 'শ্তিত্ব 
যেমন বিলুপ্ত হয়, জগৎ যেমন গতিবিহীন হইয়। থাকে, বিশিষ্ট চেতনরাজাও 

সেইরূপ “প্রেম “ভক্তি” ইত্যার্দি বৃত্তিরহিত হইলে, মৃতবৎ হইয়া থাকে, 

ফলতঃ প্রেম-ভক্তি-বিহীন হইয়া চেতনের অবস্থান অসম্ভবপর। আত্মার প্রতি 
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আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তন্ব। ২১8৫ 

যেসকলের আকর্ষণ আছে, “তুমি তোমাকে ভালবাসিও এইরূপ উপদেশের 

অপেক্ষা না করিয়াই যে, সকলে আপনাকে ভালবাসিয়৷ থাকে, তাহা স্থির। 

আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, যে অনুরাগ, যে আকর্ষণ, তাহ! অহৈতুক । 

আত্মাই প্রিয়তম; যাহ। প্রিয়তম, তাহাই আনন্দপ্রদ, তাহাই আনন্দময়, 

অতএব আত্মাই আনন্দপ্রদ, আত্মাই আনন্দময় । পরমেশ্বর আত্মার আত্মা, 

পরমেশ্বর পরমাআ'। অতএব তাহার প্রতি যে পরানুরক্তি হইবে, তাহাই 

ত স্বাভাবিক নিয়ম। লোকে পরমেশ্বরকে ছাড়িপা, বিষয়কে পাইতে চাহে, 

এ কথা বস্তৃতঃ সত্য নঙে। লোকে পরমাত্মাকে মনে করিয়া বিষয়কে ধরিতে 

চায়, ভ্রাস্তিবশতঃ দ্িউনির্ণয় করিতে ন! পারিয়া বিপথগামী ভয়। আকর্ষণ- 

তত্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া! আপনি বলিয়াছেন, সুর্যের আকর্ষণে 

যেমন পৃথিব্যার্দি লোক সকল সমাকৃষ্ট হইয়া আছে, “বশ্ববিতা পরমেশবরের 

আকর্ষণে মেইরূপ ক্ুর্য্যাদি যাবতীয় লোক নিয়মিত হইয়া জাছে। পার 

মানবিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি এক সর্বব্যাপক 

মছাকর্ষণ শক্তিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাগারই অবাস্তরভেদ | মানবের ভাগ্যবশতঃ 

যখন এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই তাহার হৃদয়ে সর্বসস্তাপনাশিনী 

ভক্তিদেবী প্রকটিতা হইয়া থাকেন। তখন মানবের বহিগুখ চিত্ববৃত্তি 

অস্তযুখ হয়, ব্যুথান শক্তির অভিভব এবং নিরোধশক্তির গ্রাছুর্ভাব হয়, 

মানব তগনই মাতৃক্রোড়খিচ্যুত শিশুর হ্টায় “মা “মা” বাঁলয়া ডাকিতে ডাকিতে 

ন্নেহময়ী জননীর শান্তিময় অঙ্কের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় । এই সত্য যে সত্াময় 

বেদার্ণবের বুদ, তাঠ। জানাইবার নিমিত্ত আপনি এই স্থলে খণ্েদ হইতে 
একটী মন্ত্র উদ্ধত করিয়্াছেন। উদ্ধত মন্ত্রীর ম।নবতব্বে এইরূপ ব্যাখ্য। 

আছে। 

অরণ্যে সঞ্চরণশীল গোসমূহ, হৃর্যযদেব শুস্তমিত হইলে, যে গ্রাকার শী 

গ্রামে আগমন করে ; যোদ্ধা! যুদ্ধাী হইয়া ষে প্রকার অশ্বের নিকটবর্তী হয়, 
দেগ্ী (বছুপয়স্বিনী ), সুমনা শোভনমনস্ক! ( শাস্তপ্রকৃতি ) ধেনু ষে প্রকার 

স্বীয় বংসের অভিমুখে আগমন করে, পতি ষে প্রকার স্বীয় ভা্যার অভিমুখে 
গমন করিয়! থাকে, মেই প্রকার হে ছংলোকাদির ধারক ! হে বিশ্ববার-_. 

হে সর্ধজনবরনীয়, সর্বজনের ঈপ্লিততম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে 

প্রাপ্ত হও, আমাদের সমীপে আগমন কর, তুমি আমাদিগকে আকর্ষণ কর, 

আমাদিগকে তোমার চিরশাস্তিনিকেতনে লইয়া চল। আমর! স্বয়ং তোমার 



৪৬ উত্সব। 

সমীপবন্তী হইতে অপারগ |*  * * * | জড়বিজ্ঞান ভআঁকর্ষণের এমন রূপ 

দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। আপনি সেই স্থলে বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের 

অনুশীলন করিয়া, যিনি সর্বকার্যের কারণ, সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিময় 
পরমকারুণিক, প্রেমপারাব।র, বাৎসলা, ক্ষমা প্রভৃতি কল্যাণগুণগ্রামের 

আধার ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল, তাহার অসীম করুণ! সর্বত্র দেদীপ্যমাঁন 

দেখিরা ভক্তিরসে বিগলিত না হন, তাহার বিজ্ঞানের অনুশীলন অনর্থক, 

তাহার বিষ্তাশিক্ষা! গ্রকৃতপ্রস্তাবে অবিগ্ভারই আলোচনা, বিগ্াশিক্ষা করিয়। 

যে পুরুষ চেতন, অচেন পদার্থমীত্রেই চিন্ময় বিশ্বস্তরকে বিরাজমান দেখিতে 

না পান, তিনি নিশ্চয়ই স্বল্পভাগ্য, তাহার বিগ্যাশিক্ষা নিশ্চয়ই নিক্ষল। 
মানবতত্বের এই শকল অমুতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার আপনার 

মুখ হইতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে বু অশ্রুতপুর্বব, উপাদেয় কথ! 

শুনবার আশা হুইয়ছে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের হৃদয়কে দেখিবার অভিলাষ 

হইয়াছে । 

বন্তা-_-আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সঘ্বন্ধে তোমার কিকি জিজ্ঞাস! হইয়ছে, 
তাহ বল। 

আকর্বণ শু ব্বিপ্রকর্ব অম্বহ্ে জিভ্ভাস্ছন্র 
সাহা আহা জান্নিবাল্প ইচ্ছা! হইন্সীচ্ছে। 

জিজ্ঞান্থ-_-নিউটন্, লকিয়ার্, সার্জন্ হার্শেল প্রভৃতি নুধীগণ বুঝাইয়াঁছেন, 

“চুম্বক যে প্রকার লৌহুকে আকর্ষণ করে, বিশ্বত্রক্মাগস্থ সকল বস্ত্ুই পেই প্রক।র 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়! থাকে । নিউটন্ প্রভৃতি শ্ধীগণের এই কথা 

শুনিয়া আমার জিজ্ঞানী হইয়াছে, সকল বস্তুঈ যদি সকল বস্তুকে আকর্ষণ 

করে, তবে পিপ্রকর্ষণ ( 1১০1)015107 ) নামক পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেন ? 

“রাগ” ও “বিরাগ” তাহা হইলে, একমিখুন ( 0170150792]17 ০০-০19026 ) 

হইল কেন? প্রেম, তা] হইপে, সার্বভৌম পদার্থ না৷ হইল কেন? তাহ 

এ একজনের যাহ স্থপ্রদদ বা রমনীয়, ব্যক্তিমাত্রের তাহ] স্ুখপ্রদ ব 
টিটি যন ৮২০2০ 5 224৯০ সপ সপ্পা পপির পপ পাপী তপতি পিপিপি আসা পপ আপ ও পা জা ০ ৮ পাস 

* প্গাৰ ই ও গ্রামং মুঘুবিরিরাঙথান্ বাশ্রেব বৎসং স্থুমন। ছুহ্থান!। 

পতিরিব জাগ্ামভিনোন্তেতু ধর্তী দিবঃ সবিত। বিশ্ববারঃ ॥ 

খণ্েদসংহিতা, ৮/১১১৪৯ 



আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব । ..,.,:৪৭ 

রমনীয় না হয় কেন? হৃর্য্যোদদয়ে পুগুরীক বিকশিত হয়, চক্দরোদয়ে চন্দ্রকান্ত 
দ্রবীভূত হয়, লোষ্ট্রকে বলপুর্ধক উর্দে প্রক্ষেপ করিলে, বাধ্য হইয়া উহ 
কিয়দ্,র উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অন্ক্ষণ পরেই প্রবাসীর স্বদেশে আগমনের ন্ঠায় 

ত্বরাগতিতে পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! থাকে, বাষ্প স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উর্ধে 

গমন করে, বাধ্য না ভইলে, স্বেচ্ছাক্রমে নিয়ে আগমন করে না। 

সকল বস্তূই দি সকলকে আকর্ষণ করিত, তাহ! হইলে, হ্র্যোদয়েও চন্দ্রকাস্ত 

দ্রণীভূত হইত, চন্দ্রোদয়েও পুগুরীক বিকশিত হইত, সকল বস্ত্র যদি পরম্পরকে 
আকর্ষ। করিত তাহ। হইলে অকৃপিজেনাদি রসায়ণ শান্বের মূলভূত সমুহের মধ্যে 
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের মান আকর্ষণ নাহয় কেন? রাসায়নিক 

আকর্ষণের তব্বনিরুপণে প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঠিন্ন_ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ্তাঁর্ হম্ফ্রে ডেভী (91 [710717105 [0৮ ) এ সম্বন্ধে যে 

মত প্রকাশ করিয়াছেন,তাহার মর্ম হইতেছে, যে সকল দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক 

আকর্ষণ আছে, তাহারা পরম্পর ভিন্নভ্াড়িতাআ্মক, তাহাদের মধ্যে একটা 

ধনতাড়িতধন্মী, অন্যটা প্ণভাড়িত ধর্মী । এই বিরুদ্ধতাড়িতধর্্মতত্ব যে পদার্থনয়ে 
ষে পরিমাণে অধিক, তৎপদার্থদয়ের পরগ্পর সংযুযুক্ষা স্ই পরিমাণে প্রবল! । 
একটী যৌগিক বস্তকে পৃথকত বা তাহার ঘটকাবয়ব (00105611079 ) 

সমূহের সন্ধিভঙ্গ করিবার সময়ে আমর। উহার্দিগকে কেবল সমতাড়িতাবস্থায় 

আনয়ন করি, সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করিলেই উহার পরম্পর বিষমুক্ত হইয়া 
পড়ে। * স্তার্ হ্ম্ক্রে ডেভী এই সকল কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, 

ধনধন্মীর (7১08161৮0 ) ধনধন্মীর প্রতি, এবং খণধন্মীর (1%%61%9) খণধর্ম্ীর 

প্রতি রাসায়নিক আকর্ষণ হয় না। 

সপ শশা শশা প্াপ্প্পীপপপপপীগপিপশ ৮ পাশাশিীসীস্পপিপপিজলা আপপপপী পাপা পাশ পাশা সি পি স্পপস্পিা তা তাশিি » ৮০ শীট তশিশাশিীশীশীন পিপিপি পিপিপি 
টে 

31৮ [70100010799 0055) 11015 2000001900050)67 00 

(017/001910) 01100৬00700 60 9170 016 90195620009 11051106 

7001)10/ 101 00017 ০001) 219. 11) 0100791)6 909668 01 12190620165 3 

0179 0700 00104) 0110. 079 00110 11709 ) 6186 000 00070 10661008019 

(01050 6০ 010:076776 9060 9য্রা৪6 121 6০ 10910856109 ৯0:০2100৮ 28 

11017 21010 100 62521) 001061 2100 06 110 0170011 60 0.0017)])089 

৪, 00101১0000. ০৫ ৮০ [90৮ 8) 00 60 670 0101010 1১6া001) 15 001)51- 



৪৮ উদ্সব। 

এক বস্তই সত্বন্ধিভেদে ধন ও খণ এই উভয়ধর্মী হইয়া থাকে। গন্ধক 
(85115: ), অক্সিজেনের সম্বন্ধে ধনধর্স্ী, কিন্তু হাইডেপোজেনের সম্বন্ধে 
খণধর্মী। রসার়ন-বিজ্ঞানকুশল স্ধীগণের এই প্রকার কথা শুনিয়। আকর্ষণ 
ও বিপ্রকর্ষণ এই পদার্ঘদবয় সম্বন্ধে বিবিধ সংশয় হয়, অনেক কথ! জানিবার 

ইচ্ছ। হয়। বেদ-শান্ত্ে আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে, 

আপনার মুখ হইতে তাহ! শুনিবার অভিলাষ হয়। 
সপ পপ শন পপ পপ সত পপ সম 

6007069) ৪ 1199 01010 60 19100 0700. 11060 010 89078 1010000] 

৪66৪১--97966]7 07 01790019০01 11701651010 7300195 1১7 
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শিবরামঃ শরণং 

পুজ্যপাদ ৬ভার্গব-শিবরামকিন্কর যোগত্রয়ানন্দ 

স্বামিপদকমলের জীবনীবর্ণনে প্রয়াম। 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 

যোগিগণ শরীর ত্যাগের পুর্বে সাধারণতঃ ষে রীতি অবলম্বন করিয়া 

থাকেন, স্বামীজীও অনেকতঃ সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । যোগিগণ 

দেহত্যাগের কিছুদিন পুর্ব হইতে ভোজন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা 

বেদ শান্ত্রসম্মত আচরণ । প্রাণের আরোহণে, পরকাক্রপ্রবেশনে এবং 

অন্তকালে শরীরত্যাগের সময়ে যোগিগণের কিছুদিন পূর্বে ভোজন পরিত্যাগ 
কর! বিধেয় (প্প্রাণশ্তারোহণে বাপি পরকায়প্রবেশনে । শরীরমোক্ষণে চাদে 

ভোজনং পরিবর্জয়েৎ ॥” *), এবং অনাহার হেতু জঠরাগ্নিকত দাহের 

উপশমনার্থ জল দুগ্ধার্দির বা অন্ত কোন জলীয় পদার্থ বা সরস ফলের 

(দ্রাক্ষাদ্দির ) সেবন কর্তব্য । 1 শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হইলে প্রাণাকষ্টি 

সহজে সম্পার্দিত হইয়া থাকে | 
কাহার কাহার মনে হইতে পারে, যোগিগণের পক্ষে প্রাণ আকর্ষণপূর্ব্বক 

বরহ্ধবন্ধে। নয়ন এবং সমাধি কর1 ত অনেকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ; অতএব 

স্বামীজী এত অল্পকাল মধ্যে তাহ! করিলেন কিরূপে ? 

ভিন্ন ভিন্ন পর্বস্থিত যে/গিগণের প্রাণের আরোহণ চারিটী বিভিন্ন গতি, 

অনুস।রে হইর! থাকে। ইহারা যথাক্রমে পিপীলিকাসমা গতি, দর্দ,রসন্নিভা 

গতি, সর্পোপম) গতি ও হংসগতি নামে খ্যাত হইয়া থাকে। অভ্যাসের 

গাঢ়তা অনুসারে পূর্ববপূর্ববূপ গতি ক্রমশঃ উত্তরোত্ররূপ গতিতে পরিণত হইয়! 

থাকে 
শা্পীপাশাশীশ পপি ত পলি ২৯ তত ৮ শি শি শিিশিশিগত শি শশা ৮ নি 

ক বসির | 

+ পনিরশনা দগ্রিস্ত,ণং জাঠরে। দাহকুত্তবেৎ। 

কালে তহৃপশাস্তার্থং ক্ষীরং নীরান্বিতং পিবেৎ ॥*__যোগরসায়ন । 

1 “শরীর লঘুতাভাবে প্রাণাকষ্টিন” জায়তে”__এ। 

৭ 



৫০ উত্সব। 

ধাহার প্রাণের হংসগতি পিধ্ধ হইয়াছে, তিনি প্রাণাকর্ষণ ক্রিয়া বিষয়ে 

পূর্ণত৷ লাভ করিয়াছেন, জানিতে হইবে । অভ্যাসের পরিপক্কতাবশতঃ 

সমাধিশীল যোগীর প্রাণ পূর্ণরূপে তাহার নশগ হইয়। থাকে, তখন তিনি 
গ্রাণকে যখন যে স্থানে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সেই 

স্থানেই গমন করিয়া! থাকে । ঈদৃশ পুরুষগণ যোগের অনেক ক্রিয়াই শয়ন 

উপবেশনাদ্দি যে-কোন অবস্থায় করিতে পারেন । নিত্যসমাধিশীল যোগীর পক্ষে 

ঈদৃশ ক্রিয়া বিলম্বসাঁপেক্ষ হয় না। ্বামীজী যে ক্রিয়া নিত্য করিতেন সে 
ক্রিয়াতে তাহার আর বিলম্ব লাগিবে কেন? ধীহার! নিত্য “মরিয়া থাকেন, 

তাহাদেরই মৃত্যু সহজ হইয়! থাকে, তীহারাই মৃত্যুকে বস্ত্রত্যাগবৎ অশায়াসসাধ্য 
ব্যাপার করিতে পারেন, তাহারাই হাসিতে হাসিতে প্রাণের প্রাণকে ভাবিতে 

ভাঁবিতে দেহলীল। সম্বরণ করিয়া থাকেন। যৃত্যুকে সহজ করিবার নিমিত্ত 

স্বামীজী প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতে * যোগের বিশিষ্ট ভ্রিয়া-সকল নিয়মিত 

রূপে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিলেন। 

সাধারণতঃ “মৃত্যু” শব্দ দ্বারা যাহ বুঝ|। হইয়া থাকে, ইহাদের দেহত্যাঁগ 

ব্যাপার সে বস্ত নহে, ইহাদের দেহত্যাগকে বস্ততঃ “মৃত্যু” বল! যায় ন। 
পাধারণ মৃত্যুতে সংজ্ঞাসজ্বতির বিচ্ছেদে (01920. ০8 6১9 ০০৮16 ০: 

0027801017970938 ) হইয়া ণাকে। ষোগারূঢ় পুরুষগণের মৃত্যুতে তাহ হয়না, 

ইষ্ঠাদের দেহত্যাগে ক্ষণমাত্রও সংজ্ঞার বিলোপ হয় না, উহার স্বেচ্ছায় এক 

অবন্থ। হইতে অবস্থাস্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন বা এক লোক হইতে লোকাস্তরে 

গমন করিয়! খাকেন, অথব1] পরিচ্ছিন্ন একটা লোক পরিত্যাগ করিয়। 

লোকান্তরেও গমন করেন না, একেবারে বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, মহা প্রাণ 

ব। পরমাত্মাতে বিলীন হুইয়। থাকেন যাহাকে শান্তর ন তন্ত প্রাণ। উৎক্রামস্তি 
এই বাক্য দ্বার বর্ণন করিয়াছেন । 

জীবদ্দশাতেই যোগদ্বারা ইহারা নিত্য অবস্থাস্তর বা লোকাস্তরের সত্ব 

প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই অবস্থা খ্যাপনার্থই শাস্ত্র বলিয়াছেন, “উভোৌ 

লোকোৌ সঞ্চরতি ধায়তি চ লেলায়তি চ"। মরিয়া! কোথায় যাইতে হইবে, 

কোন্ অজ্ঞাত দেশে নীত হইতে হুইবে এইরূপ চিন্তা! ঈদৃশ পুরুষগণের হৃদয়ে 
স্থান পায়ন!, গন্তব্য দেশ ইহাদের পক্ষে “অজ্ঞাত নহে, কারণ ইস্টার সে দেশে 

শপ স্পীশীস শশী শী 

* তখন তিনি বরাহনগর-_-কাশীপুরস্থ একটী ভবনে বাস করিতেন । 



৬ভাগগব-শিবরামবিষ্কর যোগত্রয়ানন্দ জীবনীবর্ণনে প্রয়াস। “৫৯ 

মিতা শ্বেচ্ছান্গসারে ছুই একবার গমন করিয়া থাকেন গস্তব্য 

স্থান অজ্ঞাত হইলেই মৃত্যু ভয়ের কারণ হয়। অনেক পুরুষই 
বর্তমান শরীর ত্যাগের পর কোন বিশিষ্ট অবস্থ। বা লোক প্রাপ্ত হইবার 

ইচ্ছ! ব! আশ! রাখেন,কিন্ত, স্বামীজী বলিতেন, যাহারা ইহলোকে থাকাকালেই 

মধ্যে মধ্যে গন্তাব্য লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহারাই বস্ততঃ শনীর 

ত্যাগের পর তাদৃশ লোকে গমন করিতে পারিবেন ইহ! নিশ্চয়রূপে বলা 
যাইতে পারে। ধাহারা ইহলোকে অবস্থানকালে ঈপ্সিত লোকের কোন 

বিশেষ সংবাদ রাখেননা, নামমাত্র শ্রবণ বা! সাধারণভাবে পুরাণাদিবর্ণিত 

তত্বল্লোকের সংবাদ পাঠ বা শ্রবণমাত্র করিয়াই সন্ত থাকেন, তাহার! 

দেহত্যাগাস্তে যে সেই সকল লোকে গমন করিবেনই ইহ1 নিশ্যপূর্র্বক বলা 

যায় না। ইহলোকে থাকিয়া! যোগদ্ধারা সেই সকল লোকের অবস্থ। নিত্য 
অনুভব ব! প্রত্যক্ষ করা কর্তবা, তবেই তত্বল্লোকের বাসনা দৃঢ় হইতে পারে, 

তবেই বল! যাইতে পারে, তত্বলোকে গমন বস্তত”ই কাহারও ঈপ্পিত। আমার 
অমুক ( কোন বিশিষ্ট ) লোকে গমন হইধে এইরূপ একটা অনিশ্চিত আশা- 
মাত্রোপরি নির্ভর করিয়] জীবন-যাপন কর! শাস্ত্র অনুমোদন করেন নাট, শান্ত 

ইহার নিন্দাই করিয়াছেন | ইহ চেদবেদী দথ সত্যমস্তি ন চেদ্িহাবেদীন্মহতী 

বিনষ্টি এই উক্তি উক্ত ভাবেরই অভিব্যঞ্জক। যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক 

আর্ধ্জাতিকে কল্পনাপ্রিয় এবং বৈদ্দিক আর্য জাতির দর্শনাদ শান্ত্রকে কাল্পনিক 

(91790117610 ) বলিয়াছেন বাঁ বলিয়! থাকেন। তাহার] বৈদক আধ্য- 

জাতির শান্ত্রাফি গ্রন্থে যে বনু উক্তরূপ উপদেশ আছে উত্তিকালে তাহ] নিশ্চয়ই 

বিস্বৃত হইয়া হইয়া! থাকেন। বদি কোন জাতির দর্শনাদি শীন্ত্রকে বস্তুতঃ 

প্রত্যক্ষ দর্শন (1১206100,] 01711099001) ) বল যায়, তবে তাহা বৈদিক 

আর্ধ্যলাতিরই বলিতে হইবে | 

আ্বামীতীল্র প্রস্রীণেল কখন । 
খ্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাহার শিষ্য, ভক্ত, আত্মীয় ও বদ্ধুবর্গ সকলের 

মুখেই একটা কথ শুন! গ্রিয়াছে, সকলেই এই মর্মে বলিয়াছেন--শ্বামীজী এত 

শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কখনও মনে করি নাই আরও কিছুদিন 

থাকিবেন ইহা, মনে করিয়াছিলাম, তাহার আরও কিছুদিন 

থাকা আমাদের পক্ষে জগতের পক্ষে একান্ত আবশ্তক ছিল। নিত্য- 
উপক্কৃতগণের যে উপকারকের চিরস্থিতি বাঞ্চনীয় হইবে, মার্গীন্বেষিগণের খে 



১8২: উত্সব । 

; সম্মার্থপ্রদর্শকের স্থিরাবস্থান একাস্ত প্রার্থনীয় হইবে, গাহাতে সনোহ নাই) 

. প্রশ্ন হইতেছে, উপকারকরণে সদ অদ্রাচত্ত শ্বামীজীর, তাহ। হইলে, কল্যাণ 

'লীলা সখখরণ করিবার প্রবৃত্তি হইলে কেন? স্বামীজীর প্রয়াণের কারণ 

'সন্বন্ধে চিন্তা করিতে যাইয়া আমাদের যাহা! মনে হইয়াছে, ইতঃপর পাঠকগণকে 
ক্ষেপে তাহা নিবেদন করিব। প্রথমে একটী স্কুল নিমিত্ত কারণের উল্লেখ 

, করিব, পরে গুঁঢ় প্রধান কারণটার নির্দেশ করিব । 
- «. বর্তমান কালের বাহ্ প্রকৃতি তাহার শারীর ও মানস প্রকৃতির আর সংবাদী 

'ছিলন!-_ইহাই স্বামীজীর প্রয়াণের একটী কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে। 
৷ সংক্ষেপে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব | 

. স্বামীজীর- দেহত্যাগের ৪1৫ বৎসর পূর্ব হইতে একটা বিষয় আমাদের 
।জক্ষ্টীভূত হইতেছিল। দেহত্যাগের ছই বৎসর পূর্ব হইতে ইহ] বিশেষতঃ 
.লক্ষীভূত হইল । তাহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে টুকু স্থল আহারের 

। প্রয়োজন হইত, তাহ] সাধ্যান্টুসারে বিশুদ্ধ ভাবেই সংগৃহীত বা প্রস্তত করিবার 

চেষ্টা কর! হইত, সদ1 পিতৃসেবানুধ্যান নিরত স্বামীজীর জোষ্ঠ পুত্র নিরস্তর 

নিরলস হইয়। এ বিষয়ের তত্বাবধাঁন করিতেন, কিন্ত স্বামীজীর মুখে কিছুই ভাল 

লাগিত ন1। বর্তমানকালের (তমোগুণ প্রধান) প্ররূতি যাহ] যাহ] প্রসব 

করিতেন, তাহ! স্বামীজীর বিশেষতঃ বত্বগুণ প্রধান শারীর প্রকৃতির উপযোগী 

হুইতন| , তাহায় শরীর রক্ষার্থ যতটুকু স্কুল উপাদানের গ্রহণ আবশ্তক ছিল 
তাহার সংগ্রহ হইত ন। | ক্দাচিৎ কোন দিন কোন বস্ত মুখে একটু ভাল 
'লাগিত, অধিকাংশ দিনই আহারে বপিয়া অর্ধাশন করিয়া উঠিয়। ষাইতেন। 

কিছুদিন হইতে এইরূপ দেখিয়। আমার মনে প্রায়ই আশঙ্কা হইত, তাহ 
হইলে ইহজগতে স্বামীজীর স্থুল শরীরের স্থিতি কিরুপে সম্পাদিত হইবে? 
স্বামীজীর শারীর প্রকৃতির স্বভাবতঃ অত্যধিক বিশ্তদ্ধি বশতঃ চিরদিনই তাহার 

আহাধ্য সংগ্রহবিষয়ে বিশেষ সাবধানত। অবলম্বন করিতে হইত, এবং 

অনেক সময়েই উক্ত কারণ বশতঃ তাহার আহারে বিদ্ব ঘটিত। স্বামীজী 

 বাবজ্জীবনই এ বিষয়ে অন্ুবিধা ভোগ কত্ধিয়) আসিয়াছিলেনঃ তথাপি 

কোনরূপে এভাবৎকাল চলিয়া আপিয়াছিল, পরিশেষে যেন একেবারেই 

অচল হইল। 
বরাহনগরের গঙ্গাতীরস্থ ভবনে অবস্থানকালে আর এক দিবস স্বামীজীকে 

আর কিছুদিন শরীর রক্ষ1 করিবার নিনিত্ত অনুরোধ কর] হইয়াছিল। তাহাতে 



 ৬ভাব-শিবরামকিন্ধর যোঁগত্য়াদন্দ জীবনীবর্ণঘন শয়াস নু 
তিনি উত্তর করিয়াছিলেন--দকোথায় থাঁকিব, এবং কি খাইব 151 পুর্বে 

যাহ! নিবেদন করিয়াছি। তাহা ম্মরণ করিলে পাঠিকগণ শ্থামীভীর এই 
উক্তির একাংশের অর্থ হৃদয়ঙম করিতে সমর্থ হইবেন, যাহ! নিয়ে নিবেদন 

করিলাম, তাহা অপরাংশের অর্থোপলব্ধি বিষয়ে সহায় হইবে। 

স্বামীজী ইতঃপুর্ববে জীবনে প্রায়ই এইরূপ কথ। বলিতেন-_ভগবানের ইচ্ছা! 
হইলে, অযোধ্যায়, নর্খান1! বা গঙ্গাতীরে কোন নির্জন স্থানে থাকিয়া কিছুদিন 

সাধন৷ করিব, সম্ভব হইলে, ২।৪টী যেগ্য পাত্রকে কিছু অধ্যয়ণ করাইব এবং 
তদস্তর দেহত্যাগ করিব, মৃত্যুর সময়ে কাঁশীতে আসতে পারিব |” দেহত্যাগের 

তিন চারি বৎসর পূর্বে আর এরূপ কথা বলিতেন ন1। তখন 

বলিতেন-_ “কোথাও আর থাকিতে ইচ্ছা নাই, যতই মনে করিয়া দেখি, 

এমন কোন স্থান মনে হয় না, যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হয়|» প্রথম বয়সে 

যখন বঙ্গদেশে বাস করিতেন, তখন মনে করিয়াছিলেন, ভারতনর্ষের কোন 

অংশে তাহার বাসোপযোগী স্থান মিলিবে | সেই স্থান কোথায় হইবে তাহা 

স্থির করিতে না পারিয়া অযোধ্যা, নর্ধদাতট প্রভৃতি স্থানের নাম গ্রহণ 

করিতেন, কিন্তু তীর্থষাব্রোপলক্ষ্যে একবার ভারতবর্ষের নান। স্থান পরিভ্রমণ 

করিয়৷ আসিবার পর স্বামীজীর পূর্ব্ধারণণর অনেকতঃ পরিবর্তন ঘটে। তীর্থ 

ভ্রমণান্তে প্রত্য।গত হইবার পর স্বামীজী এইরূপ বলিতেন-_ষতদূর দেখিলাম, 
তাহাতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানই এখন কলুষিত হইয়াছে, তীর্থসমূহের 
আঁধিভৌতিক রূপ বিশেষতঃ মলিনীভূত হইয়াছে, হীর্থ সকল এখন বিষয়াসন্ত, 

বাপারনিরত পুরুষগণদ্বার] পাঠ ব্যাপ্ত » যাহ] পুর্বে সাধনার স্থান ছিল তাহ! 

এখন বিলাসের স্থান হইয়! ঈ্াড়াইয়াছে ; তীর্থের তীর্থত্বের বা সাশ্ারণ শক্তির 

এখন ক্রমশঃ হাস হইতেছে, অতএব সাধকগণের বাসের অযোগ্য হহইয়! 
পড়িতেছে। 

প্রথম কারণটা সংক্ষেপতঃ উক্ত হইল, এখন দ্বিতীয় কারণটীর উল্লেখ 
করিন। 

য্দি কোন বিশিষ্ট কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের কোন বিশিষ্ট শক্তি 
কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আবিভূত হন, যাবৎ তৎকাধ্য সিদ্ধ না হয়, অথবা 

যতদিন সেই ক্ষেত্র সেই শক্তির ক্রিয়ার উপযুক্ত অবসর প্রদান করে, ততরদিনই 
সেই শক্তি ততক্ষেত্রে আবিভূতি অবস্থায় বর্তমান থাকেন, প্রয়োজন সিদ্ধ 

হুইয়] গেলে অথবা সে ক্ষেত্র আর সে শক্তির ক্রিয়ার অবসর প্রদান না 



৫৪ - উতসৰ। 

(করিলে, সে শক্তি অস্তহিত হইয়া থাকেন। স্বামীজী বিশেষতঃ যে কার্ধ্য 
সাধনার্থ জগতে আগমণ করিয়াছিলেন, জগৎকে যে বস্ত দিবার নিমিত্ত তিনি 

সদ] উৎসুক ও চেষ্টীত থাকিতেন, যখন দেখিলেন, জগতের আর সেবস্ত 

গ্রহণের আগ্রহ নাই, তখন তাহার ইহজগতে ধাকিবার প্রবৃত্তি ক্রমশই মন্দীভূত 

হইতে লাগিল। বস্ততঃ যে অমৃত দান করিবার নিমিত্ত, যে পরমশক্তির মার্শ 
দেখাইবার নিমিত্ত তিনি নিরস্তর ব্যগ্র থাকিতেন, সে অমৃত গ্রহণ করিবার 

সে মার্গ অবলম্বন করিবার ষোগ্যত! ব! প্রবৃত্তি বিশিষ্ট পুরুষের বিশেষতঃ 
অভাব হুইয়! পড়িয়াছিল। স্বামীজীর গ্রস্থগুলি অধ্যয়ন করিলে এবং তাহার 

জীবনী পাঠ করিলে পাঠক এই কথার সত্যত্ব সহঙ্তেই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। সামীজী ইদানীং অনেক সময়ে খেদ প্রকাশ পূর্বক বলিতেন__ 

ত্রিশ বৎসর পুর্বে যেরূপ আত্মকল্যাণ প্রীর্থ পুরুষ দেখিতে পাইতাম, পরম 

কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে যাইলে সেই পথ অবলম্বনে যেরূপ আগ্রহ 
ও উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিতাম; চিরশান্তিধামের বার্ত! শ্রবণ করাইতে চাইলে 

ধাদৃশ শুশ্রযু প্রাপ্ত হইতাম, এখন আর (রূপ পুরুষ দেখিতে পাইনা, 

'আর তাদৃশ শুশ্রযু প্রাপ্ত হই না। অতএব স্বামীজী কিছুদিন হইতে তাহার 
শরীরধারণের প্রয়োজনের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের 
পরেও একদিন উক্ত মর্মে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপে ইহজগতে 
অবস্থানের গ্রবৃণ্ি ক্রমে মন্দীভূত হইয়! অবশেষে বিলুপ্ত প্রায় হইল। ভগবানও 
তাহার প্রিয় তনয়ের মর্তাধামে থাকিবার প্রয়োজনাভাব বুঝিয়া তাহাকে নিজ 

সকাশে আকর্ষণ করিলেন; স্বামীজীর চিত্তগতি পরিবর্তিত হইল, জগৎকে 
জ্ঞানদানাদি দ্বারা উদ্ধৃত করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্তে “মা-বাবার নিকটে যাইবার 

প্রবৃত্তি বিশেষতঃ বলনতী হইল। * দশমীর দিন মা যখন মর্ভ্যলোকের পুজা 
উন 

পাম্পি শিলা সর্প ০ পপ 

* এখানে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে, আমি এ বিষয়ে আপনাকেই 
বিশেষত অপরাধী মনে করিয়া! থাকি | যদি যথার্থ জিজ্ঞ।ন্ু হইতাম, যদি 

প্রকুতজিজ্ঞাসুচিত শ্রদ্ধী ও ভক্তি আমার থাকিত, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত 

থাকিতেই আমার জ্ঞানদীতা কখনই অন্তহিত হইতেন না,যদি বস্ততই 
জ্ঞানামৃতের পিপাস্থ হইতাম, তাহা হুইলে পিপাসানিবৃত্তির পূর্বেই জ্ঞানামুধি, 

যেন আস্তর বহি দ্বার। আপনাকে আশোধিত করিয়া, আমার স্থুলদৃষ্টির 
বহি হইতেন ন1। 
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গ্রহণান্তর স্বধামে যাত্রা করিলেন, তখন স্বামীজীরও মার সহিত চলিয়া যাইবার 

ব্যগ্রত। অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যে কারণে মার সহিতই চলিয়া যাইতে 
পারেন নাই তাহা পাঠকগণকে পুর্বেই নিবেদন করিয়াছি । 

আ্ামীজীল্ল প্রস্বানক্ষেঅ । 
স্বামীনসী কাশী, অযে।ধা! প্রভৃতি ধামে দে$ ত্যাগ করেন নাই বলিয়া 

. কেহ কেহ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন । গাঁহাদের আক্ষেপনিবারণার্থ ছুই 

একটী কথা বল! আবশ্যক মনে করি। 
ঈদৃশ ম্াাপুরুষগণের প্রয়াণস্থান ও মরণোত্তর গতি সম্বন্ধে শান্ত 

বলিয়'ছেন-_-“তীর্থে স্বপচগৃহে বা নষ্টম্থৃতিরপি পরিতাওন্ দেহুম্ জ্ঞানসমকালমুক্ত 
কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥* প্রত্যুদ্দিততত্বজ্ঞান পুরুষের দেহত্যাগ তীর্থেই 

হউক, বা চণ্ডালগৃহেই হউক, এমন কি, যদি মৃত্যুকালে তীহার স্থ্ৃতিরও 
বিলোপ হয়, তাহা! হইলেও সেই হতশোক পুরুষ কৈনল্যই প্রাপ্ত হয়া 

থাকে, কারণ তিনি জ্ঞানসমকালেই-_জ্ঞানোৎপত্তি সময়েই মুক্ত হুইয়াছিলেন। 

এতদ্যতীত, ধারা যৌগসিদ্ধ ও জীবন্ুক্ত, তাহাদের শরীরতাগ বিষয়ে ত 

তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাতত্ত্রই থাকে» অতএব ধাহাদের বাসদ্বারা তীর্থের 

তীর্থত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে যাহাদের উপস্থিতি দ্বারা অতীর্থও তীর্থ হইয়া 

থাকে, তাহাদের কৈবলা লাভার্থ তীর্থে মৃত্যুর অপেক্ষা থাকে না, অপিচ 

তাহার] খে স্থানে দেহত্যাগ করেন তাহাই ততঃপর তীর্থাভূত হইয়া! থাকে । 

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে, স্বামীজী বঙ্গদেশের এ বিশিষ্ট স্থানে দেহত্যাগ 
করিলেন কেন ? 

জ্ঞানিগণের, সন্ন্যাসিগণের জগৎ সম্বন্ধে কোন বন্ধনই থাকে না, কাহারও 

প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। শান্ত্ব বলিয়াছেন, যদি কীহার উদৃশ 

জ্ঞান হয় যে, “আমার এখনও অমুক কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহ 

হইলে তিতি তত্ববিৎ নহেন । অতএব বুঝিতে হইবে, তত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের 

সাধারণভাবে কোন পুরুষের প্রতি, আত্ীক়গণ বা মিত্রবর্গে প্রতি কোন 

কর্তব্য থাকে না, হৃদয়ে কোন বিষয়ে আসক্তি বা বন্ধন থাকে না। কিন্ত 

একটা বিষয়ে যোগী, জ্ঞানী ব। সন্নাসীগণ হৃদয়তঃ সদা বদ্ধ থাকেন, যাবৎ 

উপাধি বর্তমান থাকে, তাবৎ এ বন্ধন, এ আসক্তি যায় না। ইহা শ্রীগুর- 

চরণসরোজ্সত্তক্তি ও তন্মহিমাখ্যাপনে প্রবৃত্তি। এই ভাব স্বামীজীর হৃদয়োপরি 

সদাই বিশেষতং ক্রিয়া করিত, তাহার হৃদয় এই ভাবের--এই বিমুক্তিরূ্প 

বন্ধনের, এই নিবৃত্তিরপ প্রবৃত্তির (কারণ ইহাকে বস্তত বন্ধন বল! যায় না, 
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প্রবৃত্তিও বল৷ যায় না, বন্ধন হইলেও. ইহা! বিমুক্তি এবং প্রবৃত্তি হইলেও ইহা 
(নিবৃত্তিরই নামান্তর) চিরন্তন আবাসস্থল ছিল। অলৌকিক গুরুভক্তিমান্ * 
গুরুপদৈকপ্রাণ স্বামীজী এঁস্থণে দেহতাাগ করিয়া গুরুভক্তিরই পরাকাষ্ঠা 

প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গুরুচরণমহিমাই খ্যাপন করিয়! গিয়াছেন | বরাহ- 
নগরে যাইবার কয়েকদিন পরে, দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে, স্বামীজী এক 
দিবস দ্বিতলোপরি 'অর্ধশয়নাবস্থায় মুক্তদ্বারপথে গঙ্গার রূপ স্থিরভাবে দর্শন 

করিতেছিলেন ; পরপারের বৃক্ষরাজি পধ্যস্ত দৃষ্টি প্রসারিত হইবার পথে কোন 

বাধা ছিল না৷ । কিছুকাল এইভাবে থাকিবার পর স্বামীজী বলি;লন-_ 
দেখ, এ ষে পরপারে ঘাটটা দেখা যাইতেছে, এ স্থানে আমার গুরুদেব 
(বলিতে বলিতে তাহাব ক বাশ্পারুদ্ধ হইয়। আসিল ) দেহত্যাগ করিয়।- 
ছিলেন, তাঁকে এ ঘাটের সম্মুখস্থিত প্রদেশে গঙ্গাগর্ভে সমাধি দেওয়] 
হইয়াছিল । এখন যে ক্ষুদ্র একথানি গৃহ গেখিতে পাইতেছ, তখন উহা 
নির্মিত হয় নাই,, তাহার দেহত্যগের পরে এ স্থানে মুমুযুর গঙ্গাবাসিগণের 
উপকারার্৫থ উহ নির্মাণ করিয়।! দেওয়] হইয়্াছিল। আমাকেও গঙ্গার এ 
ভাগেই সমাধি দিবে * |* আমার শরীরকে ধেন দগ্ধ না কর! হয়; তাহার 
একটা বিশেষ কারণ এই ষে, আমার শরীরে শ্রীরাম নামাদি অফ্কিত আছে ॥ 
এইরূপ বলিবার পরে স্বামীকঙ্জগী কিরূপ ভাবে সমাধি দিবার নিমিত্ত কাষ্ের আবরণ 
(সিন্দুক ) প্রস্তত করিতে হইবে তাহ বলিত্না দিলেন। গঙ্গার উভয় তীরে 
এত অনুসন্ধান করিলেও আমর যে কেন অন্ত্র তাহার বাসোপযোগি স্থান 
প্রাপ্ত হই নাই, তাহ! আমি সেই দিনেই যথার্থতঃ জানিতে পারিলাম। 

স্বামীজী দিবসের মধ্যে অনেক সময়ে সেই ঘাটের দিকে গঙ্গার সেই ভাগে 
অনিমেযদৃষ্টিতে তাকাই থাকিতেন, তীঞার নয়নদ্য় হইতে অশ্রধারা 
প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হইত, অনেক সময়েই সংস্কৃত ভাষায় গুরু মহিমাখযাপক 
গান সকল গাহিতেন। (ক্রমশ:) 

* তাহার গুকভক্তির স্বরূপ পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে জ্ঞাত হইবেন | 
1 তখন স্বামীজীর বয়ক্রম বধ হয় ১৩ বংসর। 
কক সন্যাসিগণকে লে এবং স্থলে উভ্য়শ্রই সমাধি দেওয় যায় ( প্জলে 

স্থলে বা সমাহিতং কুর্য্য/ৎ )। বিদ্বৎসন্্যাসিগণ পরমহংস শ্রেণীভুক্ত । পরমহংস 
গণের স্থলে সমাধি মুখ্য জলে মধ্যম উক্ত হইয়াছে ।(“কুটাচকং চ প্রদভেৎ পুরয়েচ্চ 
বহুদ্কং| হংসো জলে তু নিক্ষেপ্যঃ পরমহংসং প্রপূরয়েৎ ( প্রকীরয়েৎ )॥ 

এই নামাদির অঙ্কন কোন বাহ্যন্ত্রকুত নহে, ইহারা আপনা হইতেই 
স্বামীজীর শরীরে অস্কিত হুইয্লাছিল। স্বামীজীর দেহ ত্যাগের প্রায় এক বংসর 
পুর্বে ইহাঁর। শ্ছুটতরভাব গ্রহণ করিয়াছিল। একটা বেদমন্ত্ের প্রতীকও প্রস্ফুটিত 

হইরাছিল। এসন্বন্ধে বিশেষ সংবাদ পাঠকগণকে গ্রন্থমধ্যে দিবার ইচ্ছা রহিল। 



উৎমব। 

অগ্ভৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বুদ্ধ: সন্ কিং করিষ্যসি । 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে । 

২৫শ বর্ষ। ৃ জৈয্ঠ, ১৩৩৭ সাল । ৰ য় সংখ্য। 

এত পপ সপ পপ সস 

ঘরের আলো । 
বাচিয়া থাকিতে যদি 

সে স্বাদ কিছু পেলামই না 

চরমে চরম পাব 

এ কথায় মন ভূলিবে না। 

মুক্তি আমার এখনি চাই 

এ কথা তে? বলছি ন! 

তুমি আমার কাছে থাক 

এ দাবী9ও করছি ন1। 

প্রাণের মাঝে কত জ্বাল৷ 

কত গভীর বেদনা 

ন| জানিয়ে তোমার কাছে 

থাকতেও তে] পারছি না ॥ 

তোমার আলো জলে যদি 

মোহ আধার থাকে ন৷ 



৫৮ | উত্সব। 

আমার জাল। আলোর মত 

নিবু নিবু করবে না॥ 

সেই কথাটি তোমার কাছে 
শুনতে বড় হয় বাসন! 

এবার মামার ঘরে আলো 

জালাবে কি জালাবে না? 

শ্রীভৃপেন্ত্রনাথ সান্যাল। 

দেশের লোকই দেশের সর্বনাশ করে । 

কোন এক মহাপুরুষ লিখিয়াছেন * “যে জাতি পূর্ববপুরুযদিগের গৌরবে 

আপনাকে গৌরবাস্থিত মনে করে না, যে জাতি গৌরবান্বিত পূর্ববপুরুষদিগের 
নিন্দা গুনিয়৷ আনন্দিত হয়, পূর্ববপুরুষদিগের নিন্দা করিয়! সুখী হয়, সে জাতির 
কখন উন্নতি হয় না, মে অধঃপতিত ছূর্ভগ্য জাতির অভ্যর্খান অসম্ভব । 

একজন বিখ্যাত সাহেব বলিয়াছেন “আমি প্রখ্যাত জাতি সম্ভৃত, আমার 
পূর্বপুরুষদিগের মহত্বে, উত্তরাধিকার স্তরে প্রাপ্ত, আমার সম্পূর্ণ অধিকার 

আছে, আমাকে আমার পূর্বপুরুষদিগের মহিমার চিরস্থাপক হইতে হইবে ; 
যে ব্/ক্তির এইবপ সঙ্কল্প হয়, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়। অতীত 
সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দৃষ্টি প্রেরণ, বর্তমান জীবনকে স্ুষ্থির করে, 
উন্নামত করে, সমুত্তাসিত করে”। 

সমুদ্রে থাকিলে তরঙ্গ উঠিবেই-_-সমুদ্র আছে তরঙগও উঠিয়া থাকে। কখন 

কখন উত্তাল তরঙ্গ এত ভীষণভাবে ছুটিতে.থ।কে যাহাতে লোকের আতঙ্কের 

স্ষ্টি করে। 
জাতি-সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, আবার ব্যক্তি-সমুদ্রের মনের তরঙ্গও ভীষণভাবে 

প্রবাহিত হয়। আজকালকার সকল জাতির মধ্যে ঝঞ্চাবাত উঠিয়াছে। 
- পপি পিন শী সপ সস পসরা & ৯ 

রঃ বৈদ্দিক আ্য---উৎসব চৈত্র ৯৩৩২ লাল। 



দেশের লোকই দেশের সর্বনাশ করে । ৫৯ 

কর্তব্য শূন্ত হইয়! মানুষ এখন মনে যাহ! উঠিতেছে তাহ! লইয়াই সমাজের 
উপকার করিতে ছুটিতেছে। কাহারও মতের সঙ্গে কাহারও মতের মিল 

হইতেছে না, অশান্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্বপুরুষদ্দিগের গৌরবে গৌরবাস্থিত 
না হইয়া কল্পনাশ্ররী মানুষ আপনার মতের প্রাধান্ত দিয়া সমাজকে আরও 

বিপদের দিকে টানিয়া লইতেছে। ট্রেশের লোকেই দেশের শত্রু হইয়া 
দাড়াইতেছে। ভারত যতদিন হইতে অধঃপতিত হইতে আরম্ত করিয়াছে 

ততদিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে । অধ:পতিত অবস্থায় এইরূপই 

হইয়া থাকে । একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত দিতেছি । আমরা এখনকার অযোধ্যার 
কথা বলিতেছি। এখনকার 'অযোধ্য/ কি ত্রেতাযুগের সেই রাম রাজ্য? 

অধোধ্যা কোথায় ছিল তাহাত কেহ জানিত না। রাজা বিক্রমার্গিতা অগ্রজ 

তত্ব বির উপদেশ মত অযোধ্য! মণ্ডল কোথায় ছিল নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত মানস 

মরোবরে তপস্ত। করিতে গমন' করেন । তিনি জানিতে পারেন মানস সরোবর 

উদ্ভৃতা সরযূ নদীর গতি ধরিয়া গমন করিলে অযোধ্যার স্থান তিনি নির্ণয় করিতে 
পারিবেন। রাজা তাহাই করিলেন যেখানে প্রাচীন অযোধ্য ছিল দেখানে 

স্তপাকার ঢটাল। পাইলেন, আরও এক মহাপুরষের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি 
বলিয়! দিলেন এ খানে এক প্রাচীন ছূর্গ তিনি পাইবেন। রাজ। বিক্রমাদিত্য 

তাহাই পাইয়া অযোধার “কনকভবন” তাহাই ইহা! স্থির করিলেন । র্বাণী 

কৈকেদী স্বপ্নে এক ভবন দেখেন। সেইরূপ এক প্রাসাদ নির্মাণ কপিতে 

রাজ। দশরথকে অনুরোধ করেন। শ্রীভগবান রামচন্দ্র সীতা মহারাণীকে 

বিবাহ করিয়া আনিলে রাণী কৈকের়ী সেই ভবন দিয়া সীতার মুখ 
দেখিয়াছিলেন। কনক ভবনে তখন এক অপূর্ব মুত্তি ছিল । মুসলমান রাজত্বে 

সেই প্রাচীন ছুর্গ৪ এক ব্রাহ্মণের দ্বার] ভূমীন্তাৎ হয়। দেশের লোক যে দেশের 

শত্রু ইহাই এই দৃষ্টান্তে দেখান হইতেছে । এখন যেখানে কনকভবন 
রহিয়াছে তাহা টিকমগড়ের রামগতগ্রাণ। মগ্গারাণী শ্রীবুষভান্থ কুঁবরি নির্মাণ 

করাইয়! দিয়াছেন । প্রাচীন কেল। কিরূপে ভূমিসাৎ করা হয় তৎসম্বন্ধে 

দরবিহিস্ত নামক এক মুসলমান কবি বণনা করিয়াছেন। সম্প্রতি কনকভবন 

রহস্য নামক শ্রীবালকরাম বিনায়ক রচিত এবং এখনকার অযোধ্যার 

ম্যানেজার সদাশক় শ্রীযুত বাবু মাধবপ্রসাদ দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে পাশা 
ভাষায় ইহ] সন্নিবেশিত । শ্রীমুক্ত বালকরাম বিনায়ক পার্সীমূল ও তাহার হিন্দী 
নুবাদও দিয়াছেন। আমর! সেই হিন্দী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি । 



৬ উতুসব। 

*অযোধ্যাপুরীর মধ্যে এক পুরাতন প্রস্তর নির্মিত হুর্গ ছিল। উহার 
চারিদিকে ৮ করব! (করবার মাপ আমি জানি না) লম্বা ৩ করবা এবং 

২ করবা ছিল। কিলৌরী প্রস্তর নির্মিত এই দুর্গ । প্রাসাদের ৪ একোষ্ঠ। 

ইহার নবদ্ধার আর ৪ দরজ!| দেশ বিদেশের পর্ধযটকগণ বলিয়া গিয়াছেন 

এই দুর্গের সমান কোন দুর্গ তীহাস্ধী! জগতের কোন স্থানে দেখিতে পান 
নাই। . হিন্দুগণ এই দুর্গকে কনক ভবন বলিরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। পার্শবর্তী 
দেশের লোক ই হর্গে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব মুন্তিতে অপূর্ধ্ব বিশ্বীস রাখিতেন। 

সেই ছুর্গের উত্তর দিকে বিস্তৃত অতি স্ুসঁজ্জত এক উগ্ভান ছিল। উহাকে 

শ্রীবন বলিত। সুলতান মহমুদগজনবীর পুত্র গাজী মপউদ এঁছূর্গ অধিকার 

করিবার জন্ত বহুদ্দিন হইতে চেষ্ট। করিতেছিলেন। বহু সৈম্ত লইয়া! তিনি এ 

ছুর্গ তিনবার আক্রমণ করেন। কিন্তু হিন্দু রাজগণ ও জমীদারগণ মিলিত 

হইয়া গঞজজনবীকে পরাস্ত করিয়। দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে লোহা 

লোহেকে! কাটঠা হৈ” লোহা লোহাকে কাটে এই বকথান্ুসারে এক যড়যন্ত 

চলে। তিলক নামক এক ব্রাহ্গণ গঞ্জনবীর বিশ্বানপাত্র মিত্র ছিল। উহাকে 

তিনি সেনাপতি করিয়া বন সৈন্ত দিয়া সতরিখ হইতে অযোধ্য। যুদ্ধযা্জ 

করাইয়াছিলেন। তিলক দূরে সৈশ্ত রাখিয়! একাকী অবধপুরীতে আইসেন 
এবং দর্শনাভিপ্রায়ে দুর্গের ভিতরে মন্দিরে গমন করেন। মুদ্তিদর্শনে মুগ্ধ ও 
প্রভান্িত হয়] মন্দিরে উপবিষ্ট পুজারী দেবরাজকে বলেন_-“এই ছুই 

মুর্তিকে তুমি আপন বাড়ীতে লইয়া যাও__জানি না কল্য কি হইবে”! 
দেবরাজ নিজেও ইহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। তিলকের আজ্ঞামত কার্ধ্য 

তৎক্ষণাৎ হইল। তিলক পর দিন বিশ্বাসঘাতকত। করিয়! হিন্দুবেশে সৈম্ত 

সহিত ছর্গে প্রবেশ করেন। ছর্গের প্রাসাদ সকল ভূতলশায়ী করিয়। সংখ্যাতীত 
লোহিত শ্বেত শ্তামবর্ণ জহরত (মূল অর্ধক্রোর এবং পঞ্চলক্ষের কম নয়) 

লইয়া! প্রস্থান করেন | 

(দর বিহিস্ত ) 
ভারতের এখন ধ্বংসের সময়। ইহ! কতবার কত স্থানেই হইতেছে। 

উপস্থিত সময়ে এই বিশ্বাসঘাতকত] এই দেশশক্রতা বহু স্থানে চলিতেছে । 

ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা আছে তাহাই হইবে। তিন মল্গলময়। সমস্ত 

অমঙ্গলের ভিতর হইতেও তিনি ম্্ জল আনয়ন করেন। আমাদের কর্তব্য 

ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়! পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাটীন গৌরব সময়ে যে স্বধর্থ 



নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম। ৬১ 

পালন চলিত সেই পথে সংজ্যবদ্ধ হইয়া চলা। পস্বধন্ম্দে নিধনং শ্রেয়ঃ 

পরধর্ম্ম। ভয়াবহ এই বাক্যে স্থিত হইয়া স্বধন্মের সঙ্গে স্বদেশ হিতকর 

কর্্ম করা ইহাই কর্তব্য। 
গোস্বামী তভুলমীদাস সকল কালের ধর্মের কথাই বলিয়াছেন। 

সো সখ ধরন কর্ম জারি যাউ। 

জহ নরামপদ পঙ্কজ ভাউ॥ 

যোগ কুষোগ জ্ঞান অজ্ঞানু। 

জ'হ ন রাম প্রেম পরমানু ॥ 

তুম্ বিন্ ছঃখী স্ুখ। তুম তেঁহী। 

তুম জামহু জিয় জে! জেহি কেহী॥ 

সেই সুখ, সেই ধর্ম, সেই কর্ম দগ্ধহউক যেখানে রাম পদ পঙ্কগজ না 

ভাঁসে। অর্থাৎ যেস্ুখে ধর্মে কর্মে রামপদে রতি না জন্মায় তাহ! জবির! 

যাউক। সেই যোগও কুযষোগ, সেই জ্ঞান ও অজ্ঞান যেখানে রাম প্রেম 

প্রধান হয় না। তোমাকে না পাইয়। যে দুঃখী তুমি তাহাকেই ন্তুথী কর, 

'আর যে যাহা মনে মনে ভাবনা! করে তুমি হৃদয়ে বসিয়া! সবই শ্রবণ কর, 

আর হাম্ত কর তখন যখন মানুষ কপটত! করে। 

নহি প্রজানামি তব প্ররত্তিম ॥ 

একদিন তুমি "নভঃম্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাপ্তাননং দীপ্তুবিশাল নেত্রং* 

একদিন তুমি নভোমগুলব্যাপী, প্রজ্থলিত অনেক বর্ণ-বিশিষ্ট, বিক্ষীরিত আনন, 

প্রজলিত বিস্তীর্ণ চক্ষু হইয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলে, একদিন তুমি 
“তেজোরাশিং সর্কতে দীপ্তিমস্তম্”_ সর্বত্র দীপ্তিমান ষশোরাশি স্বরূপ হইয়] 
আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলে আর অজ্ঞুন তাহাই বিশ্মিতভাবে 
প্রব্যথিত অন্তরে দেখিতেছিলেন প্পস্তামি ত্বাং ছুনিরিক্ষ্যং সমস্তাদ্ দীপ্তানলার্ক 

ছ্যুতিম প্রমেয়ম্* দেখিতেছিলেন তুমি ছুনিরীক্ষ্য, তুমি চারিদিকে প্রদীপ্ত বহি ও 



ঙ৬হ উত্সব । 

হুর্ধ্যবৎ ঘ্যতিমান্ তুমি অপ্রমেয় রূণ--এইরূপ দেখিয়া! অজ্জুন ভয়ে ব্যধিত 
হইয়! বলিয়াছিলেন উগ্ররূপধারী তুমি কে? তুমি কোন্ কর্ধে প্রবৃত্। 
আমি তোমার প্রবৃত্তি জানিতেছিনা। তুমি তখন তোমার ভক্তকে বলিয়াছিলে 

কালোহশ্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধ:-_-আমি কাল লোকক্ষয়ের জন্য আমি বদ্ধিত 
হইয়াছি। যাহ! বলিতেছি করিয়া! যাও। আমিই সমস্ত করিয়া রাখিয়াছি। 
সবই বিনাশ করিয়াছি । অথব' ইহার! আপন আপন কর্ম বারা বিনষ্ট হইয়] 

রহিয়াছে তুমি শুধু যুদ্ধ করিয়৷ ইহাদের আত্মাকে দেহ হইতে বিছিন্ন কর। 

ইহাতে জগতের মঙ্গল হইবে ইহাদের শুভ হইবে তোমারও কল্যাণ হইবে । 
কারণ স্বধর্ম আচরণ করাই মঙ্গল। পরধর্্ম আচরণ করা কেবল মৃত্যুমুখে 

প্রবেশ কর] মাত্র। 
তোমার কোন কর্তব্য আমি নির্দিশ করিলাম না। তোমার কর্তব্য 

সনাতন। শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ ইতিহাসে এই কর্তব্য চিরদিনের জন্য নির্ধারিত 

হইয়াছে । তুমি কর্তব্য বিমুখ হইয়াছিলে তোমাকে কর্তব্য পরাকণ করাই 

আমার কাধ্য। ন্বধশ্মীচরণ কর। ্ 

অষ্টার্দি যোগ সম্পূর্ণ, বেদের নিশ্চয় অপূর্ণ শাস্ত্র নিদ্দি্ট পথ অপূর্ণ ইহা 

শিক্ষাদিয়া লোককে পরধর্ম্ে প্রবর্তিত করিওনা। ইহ1 বিনাশের পথ। 

তুমি ভক্ত, তুমি এ পথে যাইও না। 

ছুটি কথ]। 

(১) 

ধর্্দ কথা ত কেহই পড়ে ন1। 

অনেকে না, কেহ কেহ বটে। 

সকলে পড়েনা কেন? 

পকলের মতন করিয়া বলিতে পারিলে পড়ে? শার গন্ঠ দুঃখ কি? 

এর জন্ত দুঃখ হওয়] উচিত নয় বটে। কিন্তু লিখিতেও ত ইচ্ছা হয় না? 



ছুটি কথা। ভগ 

কথা! ত বন্ধ করিতে পারনা। কথা কহিতে যখন হইতেছে তখন 

আমার সঙ্গে কও। আমাকেই শুনাও, আমার জন্যই লেখ-আমি গুমিব, 
আমি পড়িব। 

আচ্ছা! তাই হউক । কিস্তু__ 

কিন্ত না পিখিলে কি হয় না_-এই ত? 

তাই। 

লিখিয়। লিখিয়! যদ্দি পড় তবে আমি যেমন পড়িয়া সুখ পাই--এমনটি 

গুধু বলিলে পাই ন!। 
তবে তোমার কথ! তে।মাকে শুনানইত ভাল। 

সকলের মধ্যে আ:মই আছি । কখন এক রকম হুইয়! যাই তখন গুনিন। 

কখন অন্ত রকম হই তখন শুনি। তুমি লোককে শুনাইবার জন্য ব্যস্ত কেন 

--আমার জন্ত সব কর। ইহাতে আমাকে লইয়| থাকিবার সাধনাও হইবে 
আর বদি কেহ আমাতে থাকিতে চায় তারও কাজ হুইবে। 

তৰে তাহাই হউক ! আমি শুনি, আমি পড়ি, আমি দেখি মনে রাখিয়া 

দেখা, শুনা, পড়। সব কর। পারিবে ত? ধা দেখিবে তাহা! আমিও 

দেখিতেছি মনে রাখিয়া দেখ, যাহ] শুনিতেছ আমিও শুনিতেছি মনে বাখিয়! 
শুন, যাহ? পড়িতেছ আমিও পড়িতেছি মনে রাখিয়! পড় আহার ওষধ দুইই 

হবে| আত্মপর সমকালে হইবে। 

কত কি করিয়া ফেলিয়াছি, এখনও জায় শুনিয়া করিতেছি, প্রবৃত্তি 
রুখিতে পারিন! খলিয়াই করিয়া! ফেলি, ইচ্ছা না থাঁকিলেও কখন কেহ লুব্ধ 
করিলেই করিয়! ফেলি, রাগের ক্ষেত্রে রাগ করি--সবই করি আবার অন্নুতাপও 
করি - এইত চপিতেছে-_-মামার গতি করিয়া দিতে পার? 

পারি। 

একটু যদি বলে দাও? 
বলে ত দিব__করিবে ত? 

বড় বড় ধলিলে ত পাধ্যে কুলাইবে না-_-সহজ কিছু বলিবে ? 
ই1_-অতি সহজই বণিব। 

বলনা! 

একট। কথ বিশ্বাস করিতে পারিবে? 

কি? 



৬৪ উৎসব ॥ 

সে সব দেখে? 

কে সব দেখে বালতেছ? 

ভগবান ! 

আমি য! করি সব তিনি দেখেন? 

ই। দেখেন। 

স্বপনেও যা করি? 

ই।- _জাগ্রতে স্বপ্রে সুযুপ্তিতে দব দেখেন। 

ইনি কি আমার মধ্যে থাকিয়া সব দেখেন ? 

ই1_-দকলের মধ্যে থাকিয়া_-সবার সব দেখেন। 

পারিব বিশ্বাম করিতে । আমার মধ্যে জাগ্রতে ষা হয় তাত দেখি, স্বপ্নে 

যাঁহয় কতক দেখিবা ম্মরণ করিতে পারি-+হ্থযুপ্তিতেও কি হয় পরে ম্মরণ 

করিতে পারি। 

আচ্ছা তাহ! হইলেই হইল। শুধু স্মরণ রাখ--তোমার সব কথা সব ফা 
সব ভাবনা! এক জন দেখিতেছেন, শুনিতেছেন পারিবে ত স্মরণ রাখিতে ? 

পারি ত মনে করিতেছি । 

এই তোমার অতি সহজ ভজন । তুমি যাহা! কর তোমার সঙ্গে থাকিয়! 
তিনি সব দেখেন--মনেও যা ভাব তাও শুনেন। ম্মরণই সার ভজন। 

শ্রীসীতা। 
(১) 

ভানমক্ ভ্ভব্বন্ে। 

জনক রাজার অস্তঃপুরে ক্রীড়াকানন। রাজ দুহিতার জন্ত কানন পরি 

বেষ্টিত এই উদ্যান বাটিক! প্রস্তুত করিয়! দ্িয়াছেন। পাঁচ সাত সখীর সহিত 

সীতা এই উদ্যান বাটিকায় ক্রীড়া কর্সিতেন। মধ্যে প্রাাদ; প্রাসাদের 

চতুষ্পার্শে পুষ্পোগ্ভান। যেখানে যা হুন্দর পুষ্প পাওয়া যায় রা! যত্ব করিয়। 



শ্রীসীতা ৬৫ 

জানকীর জন্ঠ তাহার! বৃক্ষ ও লতা আনয়ন করিয়াছেন। কত বিচিত্র সৌগন্ধ, 
পূর্ণ পুষ্প এ উগ্চানে নিতা কুটিত। সীত| বলিতেন মখি ! দেখ এই বড় বড় 
বিচিত্র রঙ্গের ফুলে ফুপে আমার এই পুষ্প বাটিক কেমন ফুটিয়া রঠ্গিছে। 

আম দেখ ইহার] এই উদ্ভান যেন আলো করিয়া খাকে। চারিধারে গোলাপ, 

জবা, টগর, মধ্যে এই কৃত্রিম জলাশয়ে সৌন্দর্য গরবিনী পদ্মিনী। পদ্মিনীর 

কোনটি লাল, কোনটি নীল, €োনটি সাদা। নীলান্তেজদণাভিরাম নয়না 

মৈথিলী নীল পদ্মের বড় আদর করিতেন। সাতার ঠাকুর ঘরে পুজার জন্য 
প্রভাতে কত বিচিত্র পুষ্প আগিত আর গুহ তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। 

কত ভ্রমর, কত মাক্ষকা, কত প্রগাপ'ত পুজাক।লে রাজনন্দিশীর চারিধারে 

উঠিয়া উড়িয়া খেলা করিত সখার! প্রঞ্জাপতঠিকে গানকার অঙ্গে বগিতে দেখিরা 

কত বঙ্গ ক'রত। | 

সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর) কিন্ত দেখিতে সীতা কিশোরী । নীলাম্বর 

লঙ্কতা, নীলান্তোজনলাভিরামনয়না, গৌধাঙগী, শরদিন্দু সুন্বর মুখী, বিশ্বের 
বিশ্বাধর!,এই জনক ছুলারীর রূপের বর্ণনা কে করিতে পারে ? পৰে শুন যাইবে, 

যে, যে ত্রিশোকবিনয়ী রাবণ ভোগ লালস। চরিতার্থ করিবার জন্ত কত কত 

ত্রিলোক সুন্দরী 'জপহরণ করির। আ.।নযাছিল সেই ভোগলম্পট রাবণও জন 

স্থানে এই সীতাকে প্রথম দর্শন করিয়া] বলিরাছি“লন-__ 

নৈব দেবী ন গন্ধবরবীন বঙ্গী নচক্ম্িরী। 

নৈবংরূপ, নর] নার দৃষ্টপুর্জ। মহীতলে ॥ 

কি দেবী কি গান্ধবির্বি কি যক্ষী কি ক্িন্নরী--এমন রূপ আশি ভ্রিলোকে পুর্বে 

কোথাও দেখি নাই। 
সীতা এখনও বাপিকা। ঝলিকার অঙ্গ-সাঁ্টুব দেখিয়' জন রাজার মত 

জীবন্ত পুরুষও বণিতেন এমন অঙ্গ শোষ্টণ মানুষে সম্ভব নয়। 
পুষ্পোগ্ঠানের পরেই বড় বড় বৃক্ষরাজি, সন্ুখে কৃত্রিম পর্বত মাল । আত্ম 

পনস বিন্ব জাম নারিকেল শিরিষ কত কত বৃক্ষ । কত পক্ষী সেখানে আসিয়া 

ক্রীড়! করিত কত প্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সেই জঙ্গম লতিক। কে যেন ক্রীড়ার 

জন্য আহ্বান করিত। চারিধারে বড় বড় বৃক্ষ মধো অষ্টদল পদ্মের মত এক 
স্থন্দর বেদী। যখন সখীরা কেহ থাকিত ন! তখন মৈথিলী সেই বেদীতে বসিয় 

ধ্যানমগ্র। হইতেন। (ই বয়সে বালিকা কাহার ধান করিতেন? কে বলিবে 

কোন্ সংস্কার জাগ্রত হইয়। বালিকাকে ধ্যানাবস্থায় আনিত ? 

এ 



৬৬ উত্সব । 

পাষানী উদ্ধীরের সম্বাদ মিথিলা য় পৌছিয়াছে। মান্ধী করণ চরণ রেনু স্পর্শে 
নাবিকের নৌকা স্বর্ণ তরণী হইয় গিয়াছে ইঠাও দেশ দেশান্তরে রাষ্ট হইয়া 

পড়িয়াছে। তাড়কা যক্ষিনীর মুক্তি কথাও সকলে শুনিয়াছে। সীতা বিন্ময়ে 

সথীদিগকে গিজ্ঞাস। করিতেন এই রাজকুমার কে? বাস কোথায়, কেমন 
দেখিতে? শুনিয়াছি ইনি বালক । সখীর! ইহ] লইয়। কত রহস্ত করিত। 

স্থুমনোহরা সীতা একদিন উগ্ভান বিপিনে খেল৷ করিতেছেন এমন সময় 

পরম্পর কথোপকথনাসক্ত মনোমুগ্ধকর এক শুকমিথুন সন্দর্শন করিলেন। অত্যন্ত 

কামলোলুপ, অতীব হৃষ্টচিত্ত এঁ পক্ষীযুগল স্নেহ ভরে মধুর আলাপ করিতেছিল। 
সীতাঁকে দেখিয়! তাহার! ক্ষিপ্রণেগে আকাশে উড়িয়া! গেল এবং সন্মুখে পর্বতো 
পন্থে বসিয়া শব্ধ করিয়! বপিতে লাগিল। এই পৃথিবীতে রাম নামে এক রাগ 

হইবেন সীত। নামে তাহার এক ভার্ধ্য। হইবে__রাঁম সীতার সহিত একাদশ সহশ্র 
বৎসর রাজ্য করিবেনপ্ধন্তা সা জানকী দেবী ধন্ঠোই সৌরাম সংজ্ভিত,৮এই সীতারাম 

ধন্ত। সীতা শুনিলেন এবং মনে করিলেন ইহার! দেবত। আমার সম্বন্ধে 
ইহারা এই মনোরম বাক্য ধ্লিতেছেন। এই শুকমিথুনকে ধরিয়া ইহাদের 
কথার তাৎপর্য জ।নিতে হইবে এই ভাবিয়া সীতা সখীদিগকে কোন উপায়ে 

উহ্যাদিগকে ধরিবার আদেশ করিলেন । (ক্রমশঃ) 

দেশকাল পাত্রানুসারে সাধন ধর্ম-রক্ষার উপায় 

( গত প্রকাশিতের পর ) 

সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্র বিগ্ভার্ণব লিখিত 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত জাতি বঙ্গদেশে বিলুপ্ত প্রায়, আর অলুপ্ত হইলেই বা 
তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কি বলিবার আছে? সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
জাতির যখন এই দশা, তখন বুদ্ধিমানগণ সমুদ্রের জল পরিমাণ দেখিয়াই নদ 
নদীর প্রবাহ বেগ অনুমান করিয়া লইবেল, শুদ্র! তোমাকে আর কি ব্জিব? 



দেশকাল পাত্রামুসারে সাধন ধন্ম-রক্ষার উপায়। - ৬৭ 

সে দেশের ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠের দশা এই, সেই দেশে-তুমি শুদ্রবংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ, ইহা! তোমার এক পক্ষে যেমন ছুর্ভাগ্যেন কথা, আমরা বলি-- 
অন্ত পক্ষে তাহ! আবার তেমনই সৌভাগ্যের কথ1। কেননা, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, 

বৈশ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিলে-_- শূদ্র হয় স্বধর্্দ রক্ষার তোমার যে প্রত্যবায় 

ঘটিতেছে, ইহ! অপেক্ষা আরও শতগুণ হঈত।|। তাই বলি--এখনকার ব্রাঙ্গণ 

বংশে জন্ম গ্রহণের দুর্গতি দেখিয়া অনেক সমগ্নে মণে হয়, শৃদ্র হইয়া আসিলে 

হয় ত বুঝি এত 'অপঃপতিত এত অনুতপ্ত হইতে হইত না। যাগ হউক, 
ভাই শুদ্র! তুমি মায়ের ছোট ছেলে, মায়ের ক।ছে তোমার অনেক অপরাধের 

ক্ষম। আছে | জানিনা_-এ ঘোর কলিযুগে কোন্ পুণ্য ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির 

বৈশ্ঠ মায়ের বড় ছেলের পোহাগ পাইয়াছিলেন ! যাহাঁহউক, এখন ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুর চারি ভাইকেই আমর! বলিতেছি--ভাইবে ! যদি সিদ্ধি 

সাধনার সাধ থাঁকে, যদ্দি পাঁধন ধর্ম রক্ষার জন্ত প্রণে আবেগ জাগিয়। 

থাকে, তবে ভাই ! সর্বাগ্রে সংসার ধর্ম নিজের করিয়া লও! সাধনার 

পরিপাকে ও পরিণামে শেষে তুমি সন্যাস বানপ্রস্থ যে আশ্রমেরই অধকারী 
হও না কেন, এক্ষণে কিন্ত ভাই! চোমাকে সাধন ধর্মে দীক্ষিত হইতে 
হইবে--সংসার ধর্মে থাক্য়াই। তাই, উথথানের প্রথম ভিত্তি সংসারকে নিজের 

করিয়। না লইলে অর্থাৎ “তোমার সংসার” ন! হুইয়! “তুমি সংসারের” হুইয়া 

থাকিলে, কখনও মার সে ভিত্তির উপদুর এক পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও 

তোমার থাকিবে না। অর্থাৎ সংসারকে ছাঁড়িয়! মাপন ধর্মে জনুমা ব্রও অগ্রসর 

হইতে পারিবে না। ঘিজের সমগ্র পারিবারিক সংপার, সাধনধর্মের অনু- 

প্রাণতার় সম্পূর্ণ গঠিত না হইলে গে মংপারে অবস্থান করিয়া তোমার সিদ্ধ 

সাধনার চিন্তা] করা, আর দন্থ্যর গৃহে বসির নিষ্ষাগ ধর্মের শিক্ষা করা ছুইই 

এক কথা। পূর্বেই বলিয়াছি গৃহস্থ ! ব্রহ্গচর্ধ্যার অভাবে, সংযমের অশিক্ষায়, 
অজ তোম।র গাহ্স্থ্য ধর্মে এই বিদ্ব ব্যাঘাত বিশৃঙ্খল' ও বিড়থ্বন' ! যাহার 
'সভাবে সংসারের ধর্ম সংসার ধর্ম ইহাই রক্ষিত হয় না, আজ সেই সংষমের 

অভাবে লোকাতীত সিদ্ধিগ্রদ সাধন ধর্ম রক্ষিত হই'ব কি উপায়ে? অনেকে 

মনে করেন--আপনার সাধনা আপনি সিদ্ধি করিব, আপন ধর্ম জাপনি রক্ষা 

করিব, আপন তপস্তার ফল, পুণ্যের ফল আপনি ভোগ করিব, তাহার জন্য 

আবার সংসারকে নিজের মনের অনুরূপ গঠিত করিবারই ৭| কি প্রয়োজন ? 

ংসারে কে কোথ কি ভাবে থাকিল, কি করিল; তাহ! অ।ম!র দেখিবারই 



৬৮ উত্সব 

বাকি গ্রয়েজন? এ কথাগুলি আপাততঃ শুনিতে বিবেক খৈরাগ্যবান্ 

সংষমী পুরুষের কথার মত মধুব বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সাধক ! আমরাও 
ইভ]কে তাহা বলিয়াই স্বীকার করিয়! লইতাম, যদ্দি তুমি সত্য সত্যই তাহাই 

হইতে । ভাই! তুমি গৃহ মর্থাৎ ঘরে থাক বলিয়াই তোমার নাম গৃহস্ত 

নহে, শান্তর বলিয়া"ছন--_ 

“ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিনী গৃহ মুচ্যতে | 

তলা হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষাহর্থান্ সমশ্নতে »॥ 

গৃহের নাম গৃগ নচ্ে, গৃঠস্থের পক্ষে গ্ৰাছনীই প্রকৃত গৃহ ; যে চ্তু পুরুষ 

সেই গৃহিনীর সহিত সন্মিলিত হইঞাই যাহ কিছু মানব জীবনের প্রয়োজন, 
তাহ] সম্যক শোগ করেন |” 

« আয়ার-স্মৃতিতন্ত্র চ লোকাচারেচ স্থবিভিঃ | 

শরীরাদ্ধং স্থৃতা জায়। পুণ্যাঁপুণয ফলে সমা ॥ ?? 

কি বেদে, কি স্থৃতিতে, কি তত্তে, কি লোকা চারে, জ্ঞানিগণ জায়াকে পতির 

শরীরাদ্ধভাগনী এ1ং কি পুনোর ফণ, কি পাপের ফল উনয়েই সম ভ।গিনা 

বলিয়! উল্লেখ করগাছেন। 
ক্রমশঃ 

সহ্য! করি কেন? 

প্রো! বৃক্ষত্তস্তং মুলং হি সন্ধ্য। বেদ: শাখা ধর্ম কর্খাণি গন্শ্বা। 

তাযানূলং যত্বুতে! রক্ষণীয়ং ছিরে মুলে নৈব শাখা ন পত্রম্ ॥ 

ব্রাহ্মণ »ইতেছেন বুক্ষ | মুল হইছে সন্ধ্য।। বেদ শাখা, পর্মকর্ম পত্র | 

অতএব যব .পূর্বক মূল রক্ষা করিবে । মুল ছিন্ন হইলে শাখাও থাকে না পত্র৪ 

থাকে না। 

ভ|ল হইতে চায় না এমন মানুষ কি কোথাও আছে? বুঝি না | হৃদয় 

ছু ইয়| কথা কহিতে পারিলে-_ভালবাসিয়! উপদেশ করিতে পারিলে পাষাণ 



সন্ধ্যা করি কেন? ৬৯ 

হৃদয় ও গলে আর নারী হউক ব1 পুরুষ হউক সকলে ভাল হুইতে চায়, ভাল 
হইবার কর্ম ও করে। 

প্রকৃত 'ভালবাসার এই চিহ্ ধরিয়া! রাগ--যেখানে বথার্থ ভালবাস! থাকিবে 

সেখানে প্রথম কার্ধ্য হইবে আজ্ঞা! পালন। যেখানে আজ্ঞা পালনে চেষ্টা 

নাই, সেখানে ভালবাসার কথা মৌখিক, সেখানে সেটাও ক্ষুদ্র ভাকাজ্জার 

তৃপ্তি সাধন ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনই সেখানকার উদ্দেশ্য | 

প্রীভগণানের কথ। খিনিঃ শুনিয়ছেন তিনিষ্ট তাহাকে ভাল বাঁসিতে চান। 

এমন ম্ুন্দর রূপ ধা, এমন হুন্বর গুণ ধ।র তাকে কে না ভাল বাসিবে? কেন। 

তাকে ভাল বাসিয়। খাকিতে পারে? এত ক্ষমতা, এত কৃপা, এত ক্ষম1, এত 

ভালবাস! এ দেখিয়। কেনা আকৃষ্ট হুইনে! ভগবানকে উপেক্ষা করিতে 

মানুষে পারে না। এমন দীনের বন্ধু, এদন পঠিতের পাঁবন, এমন কাঙ্গালের 
সখা, এমন মনে।ভিরাম, নয়ন।[ভর।ম, বচোভিবাম, মদাভিগাম, সততাভিঝ।ম 

এমন প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শরোধের শ্রোত্র এমন বসন্তকে ছাঁড়িতে মানুষ 

পারে না। 

ধাহ।কে ভাপণঝাসি --সত্য পহ্য ভাপণাসি-_ঠাহার আজ্ঞ1 উল্লজ্বন করিবার 

ইচ্ছ|। কি কাহারও হয়? ভালদাসি অথ5 আজ্ঞা লঙ্ঘন করি না এখানে 
ভালবাসায় গলদ আছে ভাবের থরে চুরী আছে । ভগবানের উপরে বদি 

কাহারও ভালবাস পড়ে তবে ভগণানের 'াঙ্ঞ। পালনে হাহার অবশ্যই চেষ্টা 

হইবে। . | 

ভগবানের আজ্ঞ।কি ! কোথায় প[ওয়া যায ! শ্রুতি স্থৃতিতে শ্রীভগবানের 

'আজ্ঞ। প।ওয়া যা । শ্রাঁত স্মৃতি দে মানে ন। নে পাজ্ঞাচ্ছেদী; সে ভগবদ্দেষী। 

এরূপ ব্যক্তি ভগবান ভগবান করিলেও জানিও সে ভক্ত শয়, সে বৈষ্ণব ও 

নয়। 

এত স্বৃতি মমৈবজ্ে যন্তে উল্লজ্বা বর্ততে | 

'আজ্ঞ!চ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তে,ই ন বৈষ্ণব ॥ 

যে শাগ্ধ উলজ্বন কাঁএয়া চলে সে ব্ভিঢারী পুরুৰ হইলে সে ভোগ লম্পট 

আর স্ত্রীনোক হইলে সে কাকা। প্রমাণ গীতা | 

যঃ শান্্রপিধিমুংস্থজ্য বর্তৃতে কাম চারনঃ | 
নস সিদ্ধি মবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাংশতিম্ ॥ 



৭5 উতসব। 

যে শান্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন করিয়! নিজের ইচ্ছামত চলে সে সিদ্ধিলাভ ত কবি- 
তেই পাঁরে নাঁ_তাহার ইহ জীবনেও সুখ হয় না, পর জীবনে পরম গতি 
লাভের ত কথাই নাই। 

সন্ধ্যা করি কেন? সন্ধ্যা করিতে তুমি বলিতেছ তাই। “অগরহঃ সন্ধ্যা 
স্থপাসীত” শ্রুতির আজ্ঞ!-_ইহা1--তাই করি। জীবনকে সফল করিবার 
একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের আজ্ঞা মত চলিতে প্রাণপণ করা। যে সকল 
কর্মে? সকল ভাবনার, দকল বাঁকো ভগবানকে সেবা করিতে চেষ্টা! করে, যে 

সমস্ত লৌকিক সমস্ত বৈদিক কাধ্য ঈশ্বরকে জানাইয়৷ করিতে পারে সে ঈশ্বর 
বোধে সকলকে সেবা করিয়া, সংসার অতিক্রম করিয়! শ্রীভগবানের নিত্য- 
রাজ্যে স্থান পায়। ইহার জন্ত ব্রাহ্মণের প্রধান কাধ্য ত্রিসন্ধ্যায় শান্ত্রমত সন্ধ্য। 
আহক কর!। সন্ধ্যানা করিয়! ব্রাহ্মণ থাক] যায় নী। তবেইত প্রথম 
করা পাইল!ম, ভগবান্ আছেন এই বিশ্বাস । শুধু আছেন নয়, তিনি মঙগলময়, 
তিনি সকল মানুষের জীবনে মরণে সাথী, তিনি সকলের সকল অপরাধ ক্ষম! 
করেন, তিনি সর্বশক্তি, তিনি ভিন্ন আর কেহ জীবের ছুঃখ দুর করিতে পারে 

না, জীবকে পাপশূন্ত, কলঙ্ক শূন্য করিতে পারে না। যথার্থ বন্ধু তিনি, মাচা, 
পিতা, সখ।, ভ্র!তা, স্ত্রী, পুত্র সব তিনিই সাজিয়া আসেন। তিনি আছেন 

এই বিশ্বাস করিয়া! যিনি গুরুজনের সেবায়, সকলের সেবায় তার সেব! 

করিতেছি মনে রাখিয়! তাহ।র আজ্ঞ। পালনকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিতে 

পারেন তিনি সব করিয়াও তাহারই হন। এইজন্ত বলিতেছি আজ্ঞাপালনই 
জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 

দ্বিতভীম্্র কথ 

কি করিলে সন্ধ্যা করা হয়। 

“সন্ধ্য। করিয়া আসিলাম, কিন্তু কিছু করিয়! আসিলাঁম বলিয়া মনে হইলনা” 

এই কথা সন্ধ্যা বন্দনাকারী বহু ব্রাহ্মণের মুখে শুনা যায়। তাই জিজ্ঞাসা করি 
কিরূপে সন্ধা করিলে মনে হইবে সন্ধা! করিলাম । 

১। যথাকালে সন্ধ্যা! করিতে চেষ্টা করা উচিত। 

২। স্বরতঃ বর্ণতঃ সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যথাবিধি অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গের কার্য সহ সন্ধ্যা কর! উচিত। 



পুরাণ প্রসঙ্গ | ৭১ 

৩। সন্ধ্যার অঙ্গ সমস্ত সন্ধ্যামস্ত্রের অর্থ সহ ভাবন! করিয়। সন্ধা করা 

উচিত। 

যাহার! স্বধন্মে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে সাচার পালন করিতে 

হইবে তীহাদ্দিগকে আহার শুদ্ধিতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

যথাকালেও সন্ধ্যা হয়না, স্বরতঃ বর্ণতঃ উচ্চারণও নাই, অর্থ সহ সন্ধ্যাও 

হয় না৷ তবে কিরূপ হইবে? 

চেষ্টা করিতে হইবে আর কি হইবে বল। কতকগুলি নিয়মের বাধ্য 
হইয়! চল! একাস্ত কর্তব্য । যে নিয়ম করিয়া কোন কর্ম করে না বা করিতে 

পারেন৷ তাহার সমন্তই বিশৃঙ্খল। তাহার জীবনের উন্নতি হওয়া অসম্ভব যদিও 

কখন হয় তাহ! এরূপ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন । এইরূপ মানুষের ভাগ্যে কেবল 
দুঃখ কেবল অশান্তি কেবল বিদ্ব। তথাপি হতাশ হওয়ার কোন ফল নাই। 

«অপি চেৎ সুহুরাচারো” বলিয়। ভগবান অতি প।প কর্মনকারী ছুরাচারেরও ভাল 

হইরা থাকে ইহ! আশ্বাস দিয়াছেন | পুন: পুনঃ ষত্ব করিলে মানুষ না পারে 

এমন কর্মই নাই। মরিতেই ত ছুটিয়াছে তবে হতাশ হইয়া মরায় কাজ কি 
ভগবানের ইচ্ছা পালন জন্ত ষতটুকু পার ততটুকু চেষ্টা করিতে করিতে মরাই 
ভাল। তাই বলিতেছি যদি একদিন মাত্র জীবন থাকে তথাপি শুভ চেষ্টা 

কর। 

পুরাণ প্রসঙ্গ 
অন্তণ খ্বষির কন্তার নাম বাঁক্, জগজ্জননী মহামায়। ভক্তগণের গুভাদৃষ্টে খষিগৃহে 

এই বাঁক স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি স্বমুখে ষে আত্ম পরিচয় প্রদান 

করিয়াছেন খগবেদে তাহ।ই দ্েবীযুক্ত বলিয়! প্রসিদ্ধ; তাই সায়ণাচার্ধ্য 

বলিতেছেন যে অস্তুণ ্লষির দুহিতার নাম বাক্, তিনি ব্রন্ম বিহ্ধী হয়! স্বীয় 

আত্মাকে স্তব করিয়াছিলেন, অতএব এই দেবীযুক্ত মন্ত্রের সমূহের খষি (রী) 

বাঙনামী খ'ষকন্যা সচ্চিদানন্দ সর্বগত পরমাত্ম। এই দেবীযুক্ত মন্ত্র সমূহের 

দেবত1 সেই পরম দেবতার সঙ্গে স্বীয় আত্মার অভেদদর্শন করতঃ “আমিই 



৭২ উৎসব । 

সকলের অধিস্থান রূপে ও সর্ধবঙ্জগদ্রূপে প্রকাশিত হুইয়াছি”, বলির স্বায় 
আত্মাকে স্তব করিতেছেন । (সায়ণাাষা দ্রষ্টব্য ) 

বেদ নিরুজ্তকার পরমষি যাস্ক ও দৈবত প্রকরণে আধ্যাত্মিক খকৃসমুছের 

বাখ্যায় “লবযুক্ত+” ও “দ্রেখীষুক্ত”” মন্ত্র সমুহকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ 

করিয়াছেন।* শুরুষজুব্ধ্দীম শতপথ ত্রান্গণাস্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে 

অস্তর্য্যামীর ব্যাখা1ও এঠ ভাবের দেযোতক মহামন্ত্র গাক্রত্রীতে এবং পুরুষষুক্ত 
মন্ত্র সূহেও এই তত্ব পারস্ফুট, ফলতঃ বিশ্বজননী বিশ্বরূপে বিরাজিতা ইহাই 

দেবীযুক্তের তাংপধ্য অ।মপ্া ভ॥চগার 'আলোচন। দ্বার। ইহা পরে বলিতে চে 
করিব। এখানে মুলকথ। এই যে শ্রীচণ্ডী মাকঙেয় পুরাণের অন্তর্গত সেই 

পুরাণ বেদেরই প্রাতিধ্বান ইহ। পরে বক্তব্য । 

(২) 

“র[মায়ণং বেদসমমত 

ব্রহ্মা নিজে বলিয়াছেন “ন্ীম্মাযপ নেলেল্লি আম্মা 1৮ খাবি 

নিজে বলিয়াছেন চিরকাণ আমার এই 'বরামায়ণী কথ। গ্রচ।|্িত হুইবে। 

বলত স্হাস্যক্ গিল্পগ্রঃ অল্সিতশ্চ মহীতভিলে। তান, 
ল্রীমীম্রণ কথা লোক্েছ্ছু প্রল্লিম্যাতি ॥” গৃতরাং 

“তেদং প্রাচেতস।দ্রাধীৎ 

সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মন]।” 

ভগবান্ বানীকি, রামায়ণন্বরূপে জীবকে সাক্ষাৎ বেদই দান করিয়াছেনণ__ 
পল শত শি পর পাশ - পাতি শীটি তি শশী শীশীটি ৮৮ শশাাশাীশী ৮ াাশাপাট ৮াশাীশীশী শীশাশী শশী শশী ও ০ শ শাসিত 

রা উত্তমপুরুষপ্রয়োগা 'অহমিতি হর নায় যথা 

লবমুক্তং বাগাম্তুনীয়মিতি 1” 

নিরুক্ত দৈবশকাও মন্ত্র লক্ষণ প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 

জগন্সাত মেয়ে সাজিয়! “আমিই ম1” এই.বগিয়া নিজের পরি6য় নিজেই 
দিয়াছেন এই জন্য মাতাকে ব্রহ্মধাবাদিনি! বলিয়। গায়ত্রী সাধক আহ্বান 

করেন, সে এক অপুর্ব মনোজ্ঞ রহস্ত ! আমর! মার্কণ্ডের় পুরাণের অন্তর্গত 

চুন্তী রহস্ত বুঝিবার সময়ে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব । ফলতঃ মুলকথা এই 

যে পুরাণ শাস্ত্র পরমেশ্বর তত্ব পানা ভাবে প্রকাশ করিয়া বেদ রহস্ত বিপুল 

করিয়াছেন, ইহাতে জগতের গ্র।য় উপকারই হইয়াছে অনিষ্ট কিছু হয় নাই। 



পুরাণ প্রসঙ্গ । 

বর্তমানে রামায়ণ বেদেরুসমান শ্রাই সিদ্ধান্ত বুঝিতে চেষ্টা কর! যাইতেছে । 
এক কথায় শ্রীরাম সীতার তত্ব এইরূপ । 

“্ীমহ ঝি্ু্জীপরং রঙ্গ ন্থিদানন্দমবায়ম্। 

সর্ববোপাধি ধিনিমু-্জং সত্তামাত্রমর্তগাচরম্॥ 

আনন্দং নির্মমলং শাস্তং নির্র্বকারধনিরঞ্জনম্ 1 
সর্বব্যাপিন দাস্মানং স্থগ্রকাখমকম্মষম্। 

মাহ বিদ্ধি ম্ুলপ্রক্তিহ অনর্গ হ্ছিত্যনুকা্িনীম্, 
তৎসান্িধ্যান্ ময়া স্থষ্টং তশ্থিন্নারোপ্যতেহবুধৈঃ 0” 

(অধ্যাত্ম রামায়ণ আর্দিকাণ্ড ১ম অধ্যায়। ৩৩ হটুতে ৩৬ শ্লোক) 

সাধক একবার ভদ্কিভাবনার চগ্ষুতে এই দৃশ্ঠটা দর্শন কর, চিত্ত আগত 
হইবে, শ্রীরামায়ণ বেদ সমান কেন বুঝা যাইবে। দেব দানব গন্ধবর্ব কণ্টক 

দশাননকে হনন করতঃ অযোধ্যায় আসিয়। আজ-_ 

“জাবি ল্যুনল্দ্ন বাম ।৮ কত্তিবাস। 
ভগবান্ শ্রীশঙ্কর শ্্ীপার্বতীর নিকটে এই রাজাধিরাজ বঘুনন্দন রামের 

অতুলনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা! করিতেছেন। 

“সিংহাসনে সমাঝিষ্টং কোটি হৃধ্য সমপ্রভঃ | 

যিনি প্রব্রন্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি সর্বোপাধিবিনির্ধ্ত, অব্যয়, সত্তা 

মাত্র পদার্থ যিনি নির্মল শাস্ত নির্বিকার নিরঞ্জন সবপ্রকাশ সর্বব্যাপী 

পরমাত্মা পরমেশ্বর, অজ হইণেও তিনিই আজ-_ 

“ভক্তচিত্তানুলারেণ” 

“সিংহাসনে সমাবিষ্টঃ 

হইয়।ছেন, তাই প্র ভক্তগণ চতুদ্দিকে তীহাকে থেরিয়া রহিয়াছেন” এই ৃশ্ 

দেখিয়া? লইয়া! একবার ত্বদয় সিংহাসনে উহাকে বসাইলে ভাল হয়। আহা 

কি শোভ। ! 

“বশিষ্ঠাঞ্ঠৈ মহাতআ্বাভিঃ 

“হনুমত প্রমুখৈবু তিঃ” 

“সীঙয়া সহ, স্ুগ্রীব লক্্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।, 



৭টি উত্সব ।.. 

শ্রীসীতার সঙ্গে আন শ্রীরাম অযোধ্যা রজিসিংহাসনৈ সমুপবিষ্ট; তাহার 
লীলাম্বাদনকারী বশিষ্ঠা্দি খষিগণ সুগ্রীব লক্ষ্মণ হ্নুমাম, প্রভৃতি ভক্তগণ 

যথোপযুক্ত স্থানে বিশ্লাজিত % শ্রীষ্ণফধর মহাদেব ইহার শোভার বর্ণন! 
করিতেছেন__. 

“কটি সুধ্য সমপ্রভ” 

কৃষ্ণয্জেরদীয় ্বেতাশ্বতরশ্রাডি মন্ত্র যাহার অফুরস্ত জ্যোতিল“হরীর বর্ণনায় 
বলিতেছেন-_ 

*অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে” 

*সোমে। ষত্র।তিরিচ্য তে 

বগি দেব! ষে জ্যোতিঃরাশির মধ্যে মথিত হইয়। এ ক্ষুদ্র খাগ্তোতের 
পরমাণুর অংশানঅংশরূপে কোথায় পড়িয়া! রহিয়াছেন, ওষধিপ্রাণ সুধাশ্রাবী 
চন্দ্রদেব যে স্ুধাসাগরে ডুবিয় গরিয়! ক্ষুদ্র শুভ্র ফেন বুদ্বুদের মত ভাসিয়! 

বেড়াইতেছেন ) 

গুরুষভূর্কদীয় শত পথ ব্রান্গণান্তর্গত বুহদারণ্যক শ্তি মন্ত্র ধাহাকে 

ভ্যোঁতিষ্বীহ, জেটাত্তি ৪__বলিয়া সর্বজ্যোতির মূলাধাররূপে বর্ণনা] 
করিয়াছেন, কঠশ্ুতি মন্ত্র যাহাকে অত্ত্য ভ্ডাতনা ৩নম্ব্বহ্মিদহ, 
নিরভাঁতি বলিয়। নিখিল জগদবিভাসক মুল জ্যোতিরূপে ঘোঁষণ1 করিয়াছেন, 
তিনিই আজ লীলীয় ভক্তগণের জন্য কোটা হৃর্য্য সমপ্রভ ! অনস্ত কোটিব্রঙ্গাণ্ডের 
ধিনি ভাণ, (তিনিই আজ ক্ষুদ্রসিংহাসনে সমাবিষ্ট। এ রহস্ত কি আস্বাদনের 

যোধা নহে? 

(ক্রমশঃ) 



ীস্রীহংস মহারাজের কাহিনী । 

পুনরায় একদিন আমর! সধুৰাব।র নিকট 'টকলাস পাহাড়ে গিয়া তাহার 
চরণে প্রণাম করিলাম| (তাহার নিকট উপদেশ প্রার্থ হইলে তিনি আমদের 
একটী গন্প শুনাইলেন ;₹ 

একদ1 এক রাজ! স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহু দুরে 
গিয়৷ পড়িয়৷ ছিলেন। তিনি গৃহ প্রত্যাগমন কালে ভ্রমণ জনিত শ্রম হেতু 
এবং প্রথর রৌদ্র তাপে অতিশয় কাতর হইয়া! পড়িলেন; এবং তৃষ্ণার্ত হয়া 
সোৎসুক নয়নে চতুর্দিকে জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তিনি নিকটে 

কোন স্থানে জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। পথ অতিগ্রমপূর্ব্বক চলিতে 
চলিতে দেখিতে পাইলেন বহু দূরে মাঠের মধ্যে এক রুষক তাহার নিজ 
জমিতে কর্ম করিতেছে । তাহার নিকট পানীয় জল থাকিতে পারে মনে 

করিয়া রাজা সে স্থানে গমন করিলেন এবং তাহার নিকট জল প্রার্থনা 

করিলেন। এ ব্যক্তির নিকট পানীয় জল ছিল ন1 বটে কিন্তু তাহার জমিতে 

প্রচুর তরমুজ জন্মিয়াছিল। কৃষক একটা স্থুপক তুরমুজ বাছিয়! লইয়! রাজাকে 

প্রদান করিল। দারুণ পিপাসার সময়ে তুরমুজের মিজল বড়ই ভাল ল।গিল, রর 

তিনি তৃপ্ত ও সন্তষ্ট হইয়৷ কৃষকের নিকট নিজের পরিচয় দিয়! কহিলেন, “্ষদি 

তাহার কোন সময় কিছু প্রয়োজন হয় তবে যেন সে তাহার.বাড়ীঢে, 

উপস্থিত হয়। তীহার নিকট প্রার্থন। করিলেই মে প্রর্থনানুষায়ী সামগ্রী 
তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে 1” | 

ইহার কিছু দিবস পরে ত্ী কৃষকের জমিতে উপযুক্তরূপ ফসল না হওয়ায়. 
তাহার সংসারে অনাটন উপস্থিত হইল । গরুরও খড়ের অভাব হইল। 

এষ্টরূপ খ্ভাবে পড়িয়) ক্লষকের সেই রাজার বাক্য ম্মরণ হুইল, সে একদা 
রাজবাড়ী গমন পূর্বক রাঁজার নিকট ছুই গাড়ী বিচালী প্রার্থনা করিগ। 

রাজ। বলিলেন, * এ অতি সামান্ সামগ্রী, তুমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক 

মূল্যবান পদার্থের প্রার্থী হইতে পার। আমার ভাগ্ডারে বু সমগ্রী সঞ্চিত 

আছে ।” এ ক্লুষকটী গরুগুলির জন্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। 



৭৬ এ উত্সব । 

তাই সে তাহার গরুগুলির নিমিত্ত পুনর্বার প্ ছইগাড়ী বিচালীই মাত্র প্রার্থনা 
করিল। রাজাও তাহাকে তাহাই প্রদান পুর্ব্বক বিদায় করিলেন। 

গল্প শেষে সাধু বাবা. বলিলেন, প্যাহার যেরূপ প্রার্থনা তাহার লাভ ও 
তদনুবূপ হইয়া থাকে ।% যেমন শ্রীগ্রীব।মরু্চ পরমহংস দেব জগত মাতাঁর 

নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে সঙ্জল নয়নে কেবল অনন্য শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা 

করিতেন। : কিন্তু মায়াধীন . সংসারাবদ্ধ জীব জ্রগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা 
জানাইতে হইলে কেবল ধেনং দেহি” ১ “পুত্রং দেহি? প্রার্থনীই জানাইয়। থাকে। 
যাহার আধার ও প্রকৃতি যেরূপ তাহার প্রার্থনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। 

সাধুবাবার আমাদের নিকট এই গল্পটা শুনাইণাঁর মন্্ন এই যে 

আমর! যেন ভগবৎ চরণে প্রার্থনা জানাইতে হইলে সামান্য অর্থ, যশঃ পুত্র 

ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বস্তুর প্রীর্থন! না জানাই । তাহার নিকট এরূপ 

বস্ত প্রার্থনা! করিতে হইবে যে, আর যেন পুনর্ব্ার প্রার্থনার প্রয়োজন না হয় । 
তাহার কপায় ষেন তাহার এই ভূবন মোহিনী মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার 

লাভ করিয়! তাঁহার পাদপদ্ম লাভে অধিকারী হইতে সমর্থ হই। ষুর্খের 
মত ক্ষণিক সুখদায়ক সামান্ঠ মায়িক দ্রব্যের নিমিত্ত যেন তাহার চরণে প্রার্থন। 

না জানাই। ক্ষণিক সুখ দায়ক পদার্থ নিচয়েচিন্ত অনাসক্ত হইয়া তাহারই 
প্রতি দিন দিন অনুরাগ বর্ধিত হউক, নিয়ত কাল ইহাই যেন তাহার 
নিকট প্রার্থনা করি। 

* : ভরীপ্রীগুরু মহারাজ একটী কথা বলেন, বিনা মাঙ্গে মতি মিলে মাঙ্গনে 
মিলেন। ভিথ.।” অর্থাৎ কিছু নাচাহিলে মতিও মিলে কিন্তু চাহিলে সামান্ত 

ভিক্ষা পাওয়৷ ও দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই নিষিত্ত শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেন 

ধে, ভগবানের নিকট তোর! কিছু প্রার্থনা করিবেনা, কারণ প্রীর্থন৷ করিলে 

যাহ! প্রার্থনা করিবে তাহাই হয়ত মিলিতে পারে কিন্তু যদি কিছুই প্রার্থন! 

ন!কর, তবে তিনি যাহা দিবেন তাহা অবশ্ঠই অধিক দ্িবেন। তিনি আরও 

বলেন সকাম ভক্তির এই দোষ যে প্রীর্থনীয় বস্ত মিলিলেই আর ভক্তি থাকে 
না।' এই নিমিত্ত নিষ্ষাম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। * 

আর এক দ্িবন আমর সাধু বাবার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি -তীল 

দ্বার৷ পাঁলিত একরা'জ পুত্রের কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, সে 

গল্পটা এইরূপ £-- 

এক স্থানে এক রাজ! বাস করিতেন। তাহার চারিদেশের 
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চারিটী রাজ কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছিল) কিন্ত . ছুঃখের বিষয় ধে কোন 
মহিষীর গর্ভেই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই | এই নিমিত্ত রাজা অতিশয় 
ছুঃখিত ছিলেন। একদা! এঁ রাজ বাড়ীতে কোন পাধু মহাপুরুষ আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। রাজ স্বয়ং তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঙ্জার 
ভক্তি দর্শনে সাধু সন্তষ্ট হইয়া রাজাকে তাহার নিকট কিছু প্রার্থন! করিতে 

বঁললেন। রাজার অন্ত কোন ত্ভাব ছিলনা, কেবল তিনি একটা মাত্র 
পুত্রাকাজ্ষী ছিলেন, সুতরাং দেই প্রার্থনাই রাজা সাধুর নিকট নিবেদন 
করিলেন। রাজার পুজ্র মুখ দর্শনের অভিলাষ শ্রবণে মহাপুরুষ বলিলেন 
তাহার এই সকল মহিষী হইতে সে বাসন। পু হইবেন । কোন এক ভদ্র 
গৃহস্থের ঘরের কন্যাকে রাজা পিবাহ করিয়। আনিলে সেই রাণীর গর্ভে সাধুর 
আশীর্ববাদে রাজার একটা র্বস্ুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। এই 
ব।ক্য বলিয়! সাঁধুটী রাজাকে আশীর্বাদ করত অন্থত্র গমন করিলেন। 

এদিকে রাজা ভদ্র গৃহস্থ ঘরের একটী কন্তাকে বিবাহ কুরিয়। আনিলেন,' 
এবং গহাপুরুষের আশীর্বাদে সত্যই সেই রাণী গর্ভবতী হইলেন। কনিষা 
রানীকে গর্ভবতী দর্শনে রাজার অন্তান্ত মহিষীগণ অতিশক্প ঠিংস। করিতে 

লাগিলেন ও তাহারা সকলে একত্র হইয়া! একটা পরামর্শ স্থির করিলেন। 
তাহার অতি গোপনে একটা প্রস্তর পুত্তলি নিন্মীণ করাইয়া লুকাইয়া 

রাখিলেন, এবং কনিষ্ঠা রাণীকে এঁ সময় হইতে ভগ্মীবৎ আদর যত দেখাইতে 

আরম্ত করিলেন, একদ! তাহার! কনিষ্ঠ! রাণীর নিকট উপাস্থত হইয়। তুধহারে 

বলিলেন, “্মল্লদিন মাত্র তুমি এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া, সুতরাং 

এ রাজ বাড়ীর পুরাতন প্রথা সকল ভুমি কিছুই অবগত নহ। এই বাড়ীর 

চির প্রথা 'যে, সন্তান প্রসবের সময় একটা হ্াড়ীর মধ্যে মুখ রাপিয়া সন্তান 

প্রসব করিতে হয়।” সরল স্বভাব কনিষ্ঠা রাণী উঠ্াদ্দের মনোভাব বুঝিতে 

পারিলেন ন184 

ক্রমশঃ | 
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পূজ্যপাদ ৬ভার্গব-শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ 
 স্বামিপদকমলের জীবনীবর্ণনে প্রয়াম। 

(পূর্বানুবৃত্তি ) 
প্রশ্ন হতে পারে, ব্রক্ষবিদ্, অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণেরও গুরুদেব সম্বন্ধে 

এরূপ ভাবে ভাবিত হওয়া, তাহার উপধিগত সত্তার বিষয় ম্মরণ করিয়া 

খোকাবিষ্ট হওয়! উচিত কি? তীহাদের শর্বত্র সর্ধকালে ত অধৈতভাব 

থকারই কথা, অদ্বৈতজ্ঞানচ্যুত হইলে ত বন্ধনের আশঙ্ক। থাকে । 
“গুরু'তত্বের স্বুরূপ ধাহারা বিদিত আছেন, *গুরু” যথার্থতঃ কোন্ বস্তু, 

তাহ! ধাহারা অবগত আছেন, “গুরুচিস্তা”, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারেন, 
€গুরস্ধ্যানঃ যে ভাবেই হউক, বন্ধনের কারণ হইতে পারেনা । “গুরু”ব 

সোপাঁধিক ভাব স্মরণ করিপণেও সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যোগশিখো- 

পণিষৎ জিতে ক্রয়, শান্ত, জিতপ্রাণ ও জিতচিত্ত যোগির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে 

চিত্ত ধারণ! দ্বার ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা বলিয়৷ উদৃশ পুরুষ স্বীয় গুরুদেব 
সম্বন্ধে কিরূপ ভাব অবলম্বন করিবেন তাহার বর্ণনাবসরে বলিয়াছেন, শ্রীপুর 

সম্বন্ধে কখনও অদৈতবাদ অবলম্বন করিবেনা, তাহাকে সদ! ভক্তিভাবে পৃজা 
করিবে, তীহার সহিত যে অগ্বৈতভাঁব অবলম্বনীয় তাহ ভক্তিভাবগ্রস্থত 

(শনাইৈতবাদং কুর্বাত গুরুণা সহ কুত্রচিৎ । অদবৈতং ভাবয়েৎ ভক্ত খরোদেবন্ত 
চাত্সনঃ ॥* * ভক্তিমার্গগ্রন্ুত অদ্বৈতভাব কি বস্ত ভৎসম্বন্ধে স্বামীজীর 

উপদেশ পাঠকগণ অন্তত্র দর্শন করিবেন। অতএন স্বামীজীর শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে 
এইব্'প ভাব সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় ও প্রাক্কৃতিক। 

স্বামীজী উক্তম্থলে শরীর ত্যাগ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক ও 

আঁধিভৌতিক এই উভয় বিধ কাশীতেই শরীরত্যাগ করিয়াছিলেন। তীহার 

টানার বস্ততঃ অযোধ্যাতেই হইয়াছিল । আধ্যাজ্মিক কাশী-তীর্থের 

* তন্ত্রশান্ত্রেও এইরূপ উক্তি আছে। 

পাস রর " 



৬ভারৰ শিবরামকিক্কর যোগত্রয়ানন্দ জীবনীবর্ণনৈ প্রয়াস। . ৭৯ 
স্বরূপ বাহার] বিদিত আছেন, “অযোধ্যা” বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ তাহ যাহার! 
জ্ঞাত আছেন, অযোধ্যার আধ্যাত্মিকাদি ভাবের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, 
তাহারা এ কথার সত্যত্ব অনায়াসেই উপলদ্ধি করিতে পাঁরিবেন। গ্রন্থ মধ্যে 

পাঠকগণকে এ বিষয় যথাজ্ঞাপিতবৎ নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। গুরু 

স্থানে দেহত্যাগ করিলে ৬কাশীতেই মৃত্যু হইয়া থাকে, শান্তর এই কথা 
বলিয়াছেন। স্ব/মীজীর গুরুদেব তুরীয়াশ্রমবাঁসী পরমহংস ছিলেন। পরি- 

ব্রাজকগণের বাসস্থান নিয়ত নহে, তাহার! এক স্থানে অধিক দিন নাস করেন 

মা, তাহারা অনিকেত বা বিশ্বনিকেত, তথাপি ষে স্থান ম্বামীজীর শ্রীগুরুদেবের 

শরীরের অন্তিম আবাস স্থল ছিল, যে স্থলে তাহার শরীরকে সমাধি দেওয়। 

হইয়াছিল, তাহাকেই তাহার স্থান বলিয়া গ্রহণ. করিলে, বলিতে হইবে, 
স্বামীজীর গুরুস্থানেই দেহত্য।গ হইয়াছিল; অতএব আধিচভৌতিক দৃষ্টিতও 

তাহার কাশীতেই মৃত্যু হইয়াছিল। যাহ! উক্ত হুইল, তাহ! হইতে ঘমৃতার 
সময়ে কাশীতে আসিতে পারি স্বামীজী তাহার এই পৌর্ব্ধ কালীন উক্তির 

ষে সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন পাঠকগণ তাহ! বুঝিতে পাদ্সিলেন। 

*গুরুস্থানে যাহার মৃত্যু হয় তাহার “কাশী মৃত্যু, হয়” শাস্ত্রের এই উক্তির 

তত্বচিস্তা করিতে যাইলেই “কাশী'র প্রকৃত রূপ জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়া! থাকে । 

“কাশী, কোন্ পদার্থ? “কাশী? শবের বুৎপত্তি লন্ধ অর্থ হইতেই ইহার স্বরূপ 
অনেকতঃ জানিতে পার! ষায়। «কাশতে ইতি।__ষেখানে প্রকাশ বা জ্ঞান 

তাহাই কাশী; “কাশতে পরমাত্বা অত্র ইতি'__যেখানে পরমাত্মার প্রকাশ 

হয়, তাহাই কাশী) অখব!| “কাশয়তি প্রকাশয়তি ইদং সর্বং য-_যাহ! € ইদ্বং 

পদবোধ্য ) নিখিল জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে তাহা ফাশী। প্রকাশ কোথায় 

অবস্থান করে? সন্ধি্থলে। জ্ঞান বস্ততঃ সন্ধিতে বা ন্বপ্ন স্থানেই হইয়া 

থাকে। জ্ক এবং: ভ্ত্রাণের মধ্যভাগকেই+ জাবালদর্শনোপনিষদ 
“বারাণসী' বলিয়াছেন (« বারাণপী মহাপ্রাজ্ঞ ভ্রবোত্রানস্ত মধ্াযমে। ৮ 

রামোত্তর তাপিনী শ্রুতিও এই মর্ষ্বেইে বলিয়াছেন | « অনস্ত, অব্যক্ত, পরি- 

পূর্ণানন্দৈক-চিদাআ্াকে কিরূপে জানিব? ভগবান অন্রি ভগবান্ যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
০০ এস ্  , 05৪ পদ ৮ ০৭৮ ও ০৯৮৮৪ 

» সন্ধি ঝা স্বপরস্থানকে কেন জ্ঞানকারণ বলা হইয়াছে এতৎ স্বস্বন্ধে 
স্বামীজীর উপদেশ পাঠকগণ অন্ত্র দর্শন করিবেন | 

1 এই স্থানেই ঈড়। এবং পিঙ্গল। সঙ্গ ত1 হইয়াছে। 



৮০ উৎসব। 

এইবপ প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে ' বলিয়াছেন_ ইহার. নিমিত্ত অবিমুক্তে 
তাহার উপাপন। করিতে ভইবে, কারণ অনস্ত, অবাক্ত আত্মা অবিমুদ 

প্রতিষ্ঠিত। «সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত?» আব্রি বারা এইরূপে 
পুনরপি পৃষ্ট হইলে মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন__ তাহা. এবরণা” এবং ননাসী' 
(নাশী ) এই উভয়ের মধ্যে প্রতিচিত। তখন অন্রি জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 

« বরণ! * কি এবং 'নাসী” (নাশী ) ই বাকি? উত্তরে যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন__ 

যাহ] জন্মাস্তরকৃত:দৌষ সমূহকে বারণ করে, তাহ! 'বরণা, যাহ! ইন্দ্রিয়$ত 
নিখিল পপকে নাশ কৰে, তাহ “নাসী? (নাশী)। অত্রি পুনরপি জিজ্ঞাসা 

করিলেন--ইহার ( মবিমুক্তের) স্থান কোথায়? যাজ্জরন্ক্য বলিলেন-_ক্র 

এবং স্রথ (নাসিক ) এই উভয়ের ষে সন্ধি ইহা! বস্ততঃ ছ্যলোক এবং 'পরের, 

(হ্যলোক হুইতেও যাহ! উর্ধেস্থিত, হ্যলোক হইতেও যাহ শ্রেষ্ঠ তাহার) 
অর্থাৎ পরাখা প্যোতির সন্ধি ম্বূপ। এই সন্ধিবূ্প সন্ধ্যারই. ব্রহ্ম বিদগণ 

উপানন! করিয়+থাকেন। এই নিমিত্ত সেই আত্ম! অবিমুক্তে উপাস্ত ! * 

এখানে আর'এ সম্বন্ধে অধিক বলিবাক্ আবশ্তকতা নাই স্বামীজীর 

দেহলীলাবসান বস্ততঃ: অযোধ্যাতেই হইয়াছিল, এ কথা আমর! কেন বলিয়াছি 
তাহা পাঠকগণকে পরে নিবেদন করিবার ইচ্ছা] রহিল। এস্থলে ছুই একটা 

কথা মাত্র বলিতে ইচ্ছ। করি। আধ্যাত্মিক কাশী এবং আধ্যাত্মিক অযোধ্যা 

মূলতঃ পৃথক পদার্থ নহে । অযোধ্যার প্রকৃত রূপ বাহার! বিদ্রিত আছেন, 

তাহাদের পক্ষে ইহ বুঝা কঠিন হইবেন। | “অযোধ্যা” শব্দের বুতৎপতির 
দিকে লক্ষ্য ক রলেও এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ন 
শা পপ পপ” ০ পাসেপপপী শাঁীশীীিশি তাপ শিশ্স্পীশি শে এ পপাাসসিপসিও পাপা শত প শাপসপিপ 

* * অথ হৈনমান্রঃ পগ্রচ্ছ যাল্তবন্যং য. এযোংনস্তোহব্যক্তপরিপূর্ণান- 
ন্ৈকচিদাত্মী তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ সোহবিমুক্জঃ 
উপাস্তে! য এযোইনস্তোহ্ব্যস্ত আত্মা! সোহবিমুক্তে প্রতিঠিত ইতি। সোহ 

বিমুক্তঃ কন্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বকুণায়াং স্তস্তাং নোস্তাং) চ মধো প্রতিষিত ইাতি। 

কা বৈ বরণ। কা চ নানীতি (নাশীতি) সর্বনিন্তয়কতান্ দোষান্ 

বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি সব ধনিশ্রিয়ককতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন 

নাসী [ নাশী) ভবতীতি। কতমচ্গাস্ত স্থানং ভবতীতি জ্রবোর্থাণস্ত চ যঃ 

সন্ধিঃ সএ্রষ সৌলেণকন্ত পরম্ত চ সন্ধির্ভবতীতোতদ্ বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মব্ধ 

উপাসত ইতি সোহবিমুক্ত উপান্ত ইতি * *।”__রামোত্তর তাপিঙ্তাপনিযৎ। * 



৬ভাব-শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ জীবনীবর্ণনে প্রয়াস . ৮১ 

যোধ্যা- অধোধ্যা॥ ষে পুরী কামক্রোধ।দিরিপুগণ দ্বার! জেতব্য নে, যে 
স্থানে উপনীত হুইত্তে পারিলেঃ খায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলে, ইন্দিয়- 
গণের বশীভূত .হইতে হয় না, অধঃক্রোতন্থিনী বৃত্তি সমূহেত্ধ অধীন হইতে 
হয় ন।, সেই পুরীই। জীবাত্বার সেই অবস্থাই অযোধ্যা। ধাহারা! পিবরাষের 
অভেদতত্ব “উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আশ! করি; ত্বাহারা কাশী 
এবং অযোধ্যার অভিন্নতা ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারগ হইবেন ।' 

আধ্যাত্মিক তীর্থের স্বরূপ বর্ন করিয়। জাবালদর্শনোপণনষৎ বলিয়াছেন, 
আধিভোৌতিক তীর্থ যোগী বা যতিগণের পুর্জনীয় নহে। (পতর্থানি তোয় 
পূর্ণানি দেবান্ কাষ্টার্দিনির্মিতান্। যোগিনে! ন প্রপূজ্যন্তে স্বাত্মপ্রতায়- 
কারণাৎ॥ বহিস্তীর্ঘাৎ পরং তীর্থ-মস্তস্তীর্ং মহাম়ুনে। আত্মতীর্থং মহাতীর্থ 
বগ্যতীর্ঘং নিরর্৫থকম্॥ চিত্রমন্তর্গতং ছুষ্টং তীর্ঘন।নৈন শুধ্যতি। শতশোহণি 
জলৈ ধৌতং সুরাভাওমিবাশুচি ॥”| ইহা! দ্বারা অবশ্ত ইহা বুঝিতে হইবেনা 
ঘে, আধিভৌতিক তীর্থের কোন উপযোগিতা৷ নাই, অবস্থাবিশেষে অধিকাৰ 
ভেদে তীর্থের সকল রূপেরই পূর্ণ উপযোগিতা আছে। 

স্লামীজীল্প প্রস্রাণ কাল । 

উত্তরায়ণ, শুরুপক্ষ, দিবাভাগ ইহারাই শাস্ত্রে দেহত্যাগের প্রশস্তকালরূপে 
উক্ত হইয়াছে । অতএব প্রশ্ন হইতে পারে, ন্বামীজী ঈদৃশ কালে দেহত্যাগ 
করিলেন ন! কেন? 

ধাহারা যোগী, যাহার] ইচ্ছামাত্রে যোগার! স্বশরীরে “উত্তরায়ণ,ঃ “গ্রহণ, 

£অমাবস্তা, ইত্যার্দিকালোচিত অবস্থার উৎপত্তি করিতে পারেন, তাহাদিগকে 

স্থলভাবে উত্তরায়ণারদদির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয়না । বিখধবক্জটী বুঝিতে 
হইলে খও্কালের তত্ব একটু চিন্তা করিতে হইবে, শুভাশুভ কালের স্বরূপ 
বিদ্রিত হইতে হইবে। উত্তকায়ণাদি বস্ততঃ কোন্ পদার্থ, মানবের শরীরাদির 
উপরি ইহাদের প্রভাব কি, তাহা জ্ঞাত হইতে হইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে 
দুই একটা কথা মাত্র নিবেদন করিতেছি । 

গুণত্রয়ের ক্রিয়ার উপলন্ধিই খণ্ডকালের উপলব্ধি। পদার্থ মাত্রেই ত্রিগুণ 
পরিণাম। কেন একটা বিশিষ্ট ছন্দে সঙ্গিবিষ্ট গুপত্রয়ের পরিণামরূপ পদার্থের 
শক্তির ক্রিয়াবশতঃ গুঁভকালের এবং বিশিষ্ট বিভিন্ন ছন্দে সন্িবিষ্ট গুণত্রয়ের 

পরিণামরূপ পদার্থের শক্তির ক্রিয়াবশতঃ অশ্ুভকালের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে। 



৮২ উত্সব । 

গুভ এবং অণ্ুভ আপেক্ষিক. বস্ত। যাহার! পরিচ্ছেদের রাজ্য অতিক্রম 

করিয়াছেন, তাহারা শুভাগুভের পারে গিয়াছেন। স্থুলেক্দিয় গ্রা্হ হউক ব1 

মা হউক, পদধর্থ মাত্রের ক্রিয়। ব। প্রভাব গুণত্রয়ের ক্রিগ্নার সাধারণ নিয়ম 

অতিক্রম করে নাণ যাহারা, ভূতের স্বরূপ এবং ভূতের মূল কারণ ব। সুক্ষ 
অবস্থ। যে- গুণত্রয়, তাহার পরমরূপ পর্য্যন্ত যোগঘ্ারা বিদিত হইয়াছেন, 
যাহারা যথারীতি যোগাভ্যাস দ্বার! পূর্ণরূপে শ্ুদ্ধসত্ব হইতে পারিয়াছেন, 

রাগন্ধেষের অতীত হইয়াছেন, অতএব ইচ্ছান্ুসারে সর্বব্যাপিনী 
ব্রিগুণাত্মিক] প্রকৃতি হইতে সর্ধকালেই গ্গত্রয়ের বিশিষ্ট অবস্থার 
উৎপত্তি কন্ধিতে পারেন, তাহার! পদার্থশক্তির (যথ! গ্রহাদিশক্তির ) বিশিই 

প্রভাবরূপ অশুভকালের নিরাকরণ পূর্বক শুভকালের উৎপত্তি করিতে সমর্থ 

জয়েনণ. এহ্বাতীত প্রকৃতির যাদৃণী অবস্থ। উত্তরায়ণাদিরপে কথিত হইয়া 
ধীকে এবং তৎকালে চিত্তের যে বিশিষ্ট অবস্থার আবির্ভাব হুইয় থাকে, 
প্লোগিগণ স্বশরীরে যৌগের বিশিষ্ট ক্রিয়। ্বার। অন্তকালেও উত্তরায়ণকালোচিত 

চিত্তের অবস্থার সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। জাবালদর্শনোপনিষদের 

নিম্নলিখিত উপদেশ পাঠ করিলে পাঠকগণ এ ব্যিয়ের তত্বটী অনেকতঃ জানিতে 
পাঁরিবেন__“ইড়ায়াং চন্দ্রম। নিতাং চরত্যেব মহামুনে। পিঙ্গলায়।ং রবিস্তদ্ৎ 

মুনে বেদবিদাং বর॥ পিললায়ামিড়ায়াং. তু বায়োঃ সংক্রমণং তু ষ। 

তদছৃত্তরায়ণং প্রোক্তঃ মুনে বেদাস্ত বেদিভিঃ ॥ 

ইড়ায়াং পিক্গলায়াং তু প্রাণ সংক্রমণং মুনে। দক্ষিণায়ণমিত্যুক্তং পিঙ্গলায়ামিতি 

শ্রুতিঃ ॥ ইড়াপিঙ্গলয়েঃ সন্ধিং যদ প্রাণ: সমাগতঃ। অমাবস্তা তদ। প্রোক্তা 
দেহে দেহভৃতাঁং বর ॥ *” ব্রহ্মবিদ্তোপনিষদেও এ সম্বন্ধে উক্তি আছে । 

পা াপিিপিত 

* দমুলাধারং যদা প্রাণঃ প্রবিষ্টঃ পণ্তিতোত্তমঃ | 
ধ্তদাছযং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তাপসোত্মম ॥ 
প্রাণসংজ্ঞো মুনিশ্রেষ্ঠ মৃধণীনং প্রাবিশগাদা | 
তদস্তং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তত্বচিস্তকৈ ॥ 
নিঃশ্বাসোচ্ছলনং সর্ধং মাসানাং সংক্রমো ভবেৎ। 
ইড়ায়াং কুগুলীস্থানং যদ প্রাণ: সমাগতঃ ॥ 
সোমগ্রহণমিতুযুক্তং তদ] তত্ববিদ্রাং বর। 
যদা পিঙ্গলয়। প্রাণঃ কুগ্ডলী স্থানমাগতঃ | 
তদ] তদ! ভবেৎ সুধ্যগ্রহণং মুনিপুজব ॥ *-_জাবালদর্শনোপনিষৎ। 

1 « প্রত্যক্ষ যবজনং দেহে সংক্ষেপাচ্ছ গু গৌতমা । তেনষ্টা স নরো৷ যতি 

৫০. + পা ০ এজ, 



*ভার্গব-শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ জীবনী বর্ণনে প্রয়াস । ৮৩ 

_ম্বামীজী কালতত্ব বিশেষতঃ বিদিত ছিপণেন। পাঠকগণ তাহার জীবনী 
পাঠকালে আ্রহার কালের উপরি গ্রভূত্ব চক অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেন, 
তিনি যে অগুভকালকৃত বাধ! নিরাকৃত করিতে এবং মশুভকালক তকর্দ্দকে 

শুভকালকুতকর্মবং ফল প্রসব করাইতে সমর্থ ছিলেন, তাহ! জ্ঞাত হইবেন? 
'অপিচ জ্ঞাত হইবেন যে, পুর্ববকর্ম্ম নির্দিষ্ট আযুক্ষা' পূর্ণ হইলেও বহু্জনকে তিনি 
তাহাদের প্রার্থনান্গসারে আমুবৃদ্ধি করিয়া! দিয়াছিলেন। 

প্রশ্ন হইবে, যোগিগণের যদি ঈদৃশী শক্তিই থাকে, তাহা হঈলে ভীম্মদেব 

দ্হত্যাগার্থ উত্তরায়ণ পর্ধযস্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন? ভীম্মদদেব ওরূপ 

করিয়াছিলেন জগৎকে যোগমহিম! প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, মানব যে যোগর্সেব 

দ্বারা ইচ্ছামৃত্যু শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে, কাল বঞ্চন করিবার সামর্থ লাভ 
করিতে পারে এই তত্ব খ্যাপন করিবার নিমিত্ত । দক্ষিণায়ঞ্রে দেহত্যাগ 

করিলেও ভীম্মদেবের ইন্সিত গতি অবাঁধিতই থাকিত। সাধারণ পুরুষগণ 

যোগের মহিম। সম্যগ, জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে তাহ পিজ্ঞাপিত করাই 
ভীম্ম্দেবের উদ্দেশ ছিল। স্বামীজীর প্রাগ.বর্ণিত দেহত্যাগব্যাপার স্থিরচিত্তে 

মনন করিলেও আমরা অনেকতঃ সেই শিক্ষাই_-লাঁভ করিয়। থাকি। . 
শাপ্ত্রে সকল প্রকার উপদেশই আছে। লোকোপকারার্থ বিভিন্ন কালের 

গুণবর্ণন, দেহত্য।গার্থ বিশিষ্ট কালের প্রাশস্তযখাপন করুণাময় শান্ত্রকারগণ 
কর্তব্য বিবেচন! করিয়াছিলেন, তাই তাহ! করিয়া গিয়াছেন। ধাহাদদের উপ- 
কারার্থ শান্ত্র এই সকল উপদেশ প্রদ[ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের তছুপদেশের 

গ্রহণ ও মনন কর্তব্য, তীর্থাদিস্থানে উত্তরায়ণাদি কালে দেহত্যাগার্থ অভিলাষী 

হওয়া কর্তবা, এবং সেই অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হয় তন্নিমিত্ত শান্ত্রপ্রোক্ত 
বিধানানুসারে সাধনা! কর! কর্তব্য । শান্ত্রনিন্দিষ্ট বি'শষ্ট মাত্রাদিযোগে বিশ্বপৃতির 

নিকট প্রার্থনা কর! কর্তব্য । উক্ত হইয়াছে, কাশীতে সদাই কৃতষুগ প্রবাহিত, 

শাশ্বতং পদমব্যয়ম। ব্বয়মেব তু সম্পন্তেন্দেহে শিন্দুং চ নিফলম্॥ অয়নে দ্ধে 

চ বিষুবে সদ! পশ্ততি মার্গাব কৃত্বাক়ামং। পুর! বৎস রেচপুর করুস্তকানু॥ 

পুর্ববং চোভগ়মুচ্চাধ্য অর্চয়েতু, ষথাক্রমম্। নমস্কারেন যোগেন মুদ্রগ্নারভ্য 

চার্চয়েং ॥ সৃর্য্স্ত গ্রহণং বৎস প্রত্যক্ষষজনং স্বৃতম্। জ্ঞানাৎ সাষুজ্যমেবোত্তং 

তোয়ে তোয়ং যথা তথ।। এতে গুণাঃ প্রবর্তস্তে ফোগাভ্যাসকৃতশ্রমৈঃ ॥ তক্মাৎ 

যোগং সমাদায় সর্বছূঃখবহিষ্কতঃ ॥৮-__ ত্রঙ্গবিদ্ধৌপনিষৎ ॥ 

আপা পাপা পাপা তি শ ৬ ০ ও সাপটা তি তিল শি শর? সি অপ" জা আপ জাপা পপ পপ আম শাপলা 



৮৪ উতসব। 

.সদ্দাই উত্তরায়ণ বর্তমীন (”সদা কৃতযুগঞ্চাত্ত সদ! চান্ত,ত্বরায়ণম। সর্দী- 
মহোদয়স্টীস্ত কাগ্ঠাং নিবসতাং সতাম্॥”-দেবী ভাগবত)। ইহ] 
পর্ুমযোগী কাশীপতিরই যেগমহিমা, করুণাকর শঙ্করের জীবের প্রতি 
«+আত্যস্তিক করুণার নিদর্শন । 

« তমসে! জ্যোতির্ময়” ইহা! যখন জীবহদয়ের প্রারুতিক প্রার্থনা, তখন 

প্রকাশ যখন যেখানে স্ুব্যক্ত হইবে, (শুভ কারধ্যের নিমিত্ত) সেই কালই 

শুডকাল ও সেই দেশই শুভ দেশ বুঝিতে হইবে। প্রয়াণ সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম। 
তাই শুরুপক্ষ ও দিবভাগ প্রকবাণার্থ প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। তবে 
ধাহারা পরাখ্য জ্যোতির দর্শন করিয়া কৃতার্থ হুইয়াছেন, সেই আলোকে 

ধাহাদের অন্তর্বহিঃ সদ। আলোকিত থাকে, তীহাদের আর আদিত্যচন্দ্রমার 

স্থল প্রকার আবহাক হয় না। ৃ 

ধাহার! বলিয়াছেন, £ তীহার বাহিরেই নামট। খুব শুনা যাইত, ভিতরে 
তত উন্নৃতি হয় নাই, তাহা হইলে ফলে অন্করূপ দেখ। যাইত ' অর্থাৎ স্বামীজীর 

যেসকল ভক্তগণ তাহার শ্রোত্রেক্ত্িয় গৃহীত কীন্তিবার্তীর অনুরূপ ফল 

দেখিবার আশা করিয়া ফল দেখিতে না পাইয় ভগ্নাশ ও হঃখিত হইয়াছেন, 
এইবার তাহাদিগকে ছুই একটী কথা নিবেদন করিব, তাহাদের এই আশা 
ভঙ্গ জনিত ছুঃখের দূরীকরণ বিষয়ে কিছু ষত্ব করিব । 

ক্রিয়। সম্পাদিত হইলেও তাহার ফল যিনি দেখাইতে চাছেন ন1, আত্যন্তিক 
বৈরাগ্য বশতঃ এবং শাস্ত্র মধ্যদালজ্বনে অপ্রবৃত্তি বশতঃ গে।পন রাখিতে 

সচেষ্ট থাকেন, তাহার ক্রিয়াফল দেখা তত সহজ নহে। “ফলে' অগ্তরূপ দেখ! 

যাইত । এস্বলে “ফল? শব্দ দ্বারা তাহারা ঠিক কোন্ বস্ত লক্ষ্য করিয়াছেন 
তাহা আমি জ্ঞাত নহি, তবে “সাধু মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে “ফল? বলিতে লোকে 

সাধারণতঃ তাহাদের যোগবিভূতিকেই লক্ষ্য করিয়া থাঁকেন। সাধারণ 

যোগিগণ তীহার্দের আর্জত বিভূতির গুপ্তি বিষয়ে তত মনোযোগী হয়েন 
নাঁ, কিন্তু শীস্তরনিষ্ট প্রকৃত যোগিগণ তাহাদের যোগলবন্ধ বিভূতি সকলকে শান্তর 
শীসনানুসারেই সদ। গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়। থাকেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ 

পাঠকগণকে কিছু নিবেদন করিতেছি। 

(ক্রমশঃ) 



আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ত। 

স্িতীন্ত্র পল্সিচ্ছেদ । 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের স্বরূপচিস্ত| ; ইহাদের বেদ শান্্রোজ 

সংক্ষিপ্ত স্বরূপ ; ইহাদের বিজ্ঞানবর্ণিত ম্বরূপ ও প্রকার ভেদ ১ 

বেদ-শাস্ত্োন্ত মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ | 

বন্ত1.-আকর্ষণ ও বিগ্রকর্ষণের স্বরূপদর্শ,নর প্রয়োজন বোধ প্রকৃত 

তত্বজিজ্ঞান্ুর না হইয়। থাকিতে পারে না। জগতে সৃষ্টি ও লয়ের তত্বানেষথ 

করিতে যাইলেই, আকর্ষণ ও নিপ্রকর্ষণের রূপ নয়নে পতিত হয়। অব্যক্ত 

বা হুচ্স অবস্থা! হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন এবং ব্যক্ত বাস্থুল অবস্থ। হইতে 

শুঙ্্ম অবস্থায় গমন যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি ও লয় পরিণাম। অব্যক্ত ঝা! সুক্ষ 
অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্ত বাস্থুল অবস্থা হইতে 

অব্যক্ত অবস্থায় গমনের তত্ব চিন্তা করিলে, অণু ও পরমাণুসমূহের পরস্পর 
ংযোগ ও বিভাগের লীলা সাধারণতঃ অন্ুমাননেত্রে গ্রতিফলিত হইয়া 

থাকে । যে শাক্তবশ্বতঃ অণু ও পরমাণুসমুহ পরস্পর পরস্পরের নিকটব্তী 
হয়, সেই শক্তিই জগতের অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের 
কারণ, এবং যে শক্তি বশতঃ অণু ও পরমাণু সমূহ পরম্পর দূরবর্তী হয়, সেই 
শক্তিই জগতের লয়পরিণাম সংঘটিত করে। যে শক্তিবশতঃ অণু ও পরমাণু 
সমূহ পরস্পর সন্নিরষ্ট হয়, তাহ! আকর্ষণ (4078060।) এবং যে শক্তিবশতঃ 

ইহারা বিগ্রকষ্ট হয়, তাহ] বিপ্রকর্ষণ (16101510 ) শান্ত্রে এই শক্তিদ্ব়কে 

ংসর্গবৃত্তিক-_সোমাখ্য শক্তি এবং ভেদবৃত্তিক-_অগ্রিনামক ণক্তি বলিয়াও 

নির্দেশ কর| হইয়াছে । * আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ইছার। একমিথুন। আকর্ষণ 
শর জা পপ শা জপ সাপ সি 

গ্গ অর্ণবঃ সর্বশক্রিত্বাৎ ভেদ সংসর্গবৃত্তয়ঃ” |--+বাক্যপদীয়। 

উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী, যত্র হোবোঞ্চং তচ্ছীতং যন্ত্রবৈ শীতং 

তছ্ষ্ণমিত্যেতে ছে যোনী একং মিথুনমূ। 

- গোপথব্রাঙ্ষণ, ১ম প্রপাঠক।. 



৮৩ উদসব। 

কদাচ বিপ্রকর্ষণ বিরহিত হইয়া এবং বিপ্রকর্ষণ কখনও আকর্ষণ শুগ্ত হইয়া 
অবস্থান করেনা, আকর্ষণের পর বিপ্রকর্ষণ এবং বিপ্র্ণের পর আকর্ষণ 

অবশ্যন্তাবী । খণ্েদে আকর্ষণতত্বের মনোরম ব্যাপক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

সাংখ্য দর্শনে “রাগ? ও “বিরাগ শব্ধ দ্বারা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণই লক্ষিত 
হইয়াছে । বৈশেষিকদর্শনের "সংযোগ ও বিভাগ” (শব) হইতে আমর! 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণেরই হুচন] প্রাপ্ত হইয়া! থাকি। স্তায় ও পাতঞ্জল 

দর্শনোক্ধু 'রাগ? ও “ছ্েষ' এর তত্ব চিন্তা করিতে যাইলে, আমর! আকর্ষণ 
ও বিপ্রকর্ষণেই উপনীত হুইয়৷ থাকি। শাস্ত্রের “তম” ও “রজ" শব্দ দ্বারা 
এবং আযমুর্ববেদের “কফ? ও “পিস্ত' শব তথ! “প্রাণ ও 'অপাণ' শব্ধ দ্বারা আকর্ষণ 

ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিই পক্ষিত হইয়াছে। শান্ত্রবিহিত বর্ণ ও আশ্রম চতুষ্টয়ের 

চত্চিস্তা করিলে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের লীলাই পরিদৃষ্ট হয়। তূরাদি 
সন্তলোকের এবং প্রেত্যভীব বা পুনর্জন্মতত্বের স্বরূপান্বেষণ করিতে যাইলে 
আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের রূপই বিশেষতঃ নয়ন পথের পথিক হইয়। খাকে। বেদ-_. 
শান্ত্রবর্ণিত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ষত প্রকার বিভিন্ন রূপের বর্ণন করিয়াছেন, 

তাছ। বল। 

জিজ্ঞা্---পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিয়াছেন,নিখিল জড় দ্রব্ই কতিপয় হুগ্ম সু 

কণার সমহ্টি, এবং জড় দ্রব্যের সুঙ্্মতম অবিভজনীয় কণাসমূহকে পরমাণু 

(/১6০]) বলে। যে ধর্ম বা শক্তিদ্বারা অণুসকল পরম্পর সংস্থষ্ট হয় ব 

হইবার চেষ্টা করে, তাহাকে আকর্ষণশক্তি (4৮৮596০৮) এবং যে ধন্ম বা 
শক্তি বশতঃ ইহারা পরম্পর বিপ্রক্ষ্ট হয়। তাহাকে বিগ্রকর্ষণশক্তি বলে। 

যে দ্রয্যে যত অধিক পরমাণু থাকে, তাহার আকর্ষণ শক্তি তত প্রবল! হয়। 

আকর্ষণশক্তিই গুরুত্বের কারণ, আকর্ষণ ন| থাকিলে কোন দ্রব্য গুরু হইত 

না। আকর্ষণশক্তির কার্য পরীক্ষা করিলে, অনুভব হয়, সকল দ্রব্য স্বস্থব 

মধ্যস্থান-বা-কেন্দ্র ছইতে পরস্পরক আকর্ষণ করে। কেন্দ্রের নিকটবর্তী 
স্থানে পৃথিবীর যত আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থানে তদপেক্ষায় অল্পতর।' 
ভূততন্ত্র ও রসাঁয়নতন্ত্র পাঠপূর্বক বিদিত হইয়্াছি, আগবিক আকর্ষণ 
€ 810196815: %065906100 ) মাধ্যাকর্ষণ (075165 ) এবং সন্কর্ষণ বা মহাকর্ষণ 

( 0015989] 651098০0 ) আকর্ষণকে গ্রধানতঃ এইতিন ভাগে বিভক্ত করা 

যাইতে পারে। আণবিক আকর্ষণও আবার সংহতি ( 001:98107) ) সংসক্কি 



আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব | | ৮৭ 

( /01)68107) ) এবং রাসায়নিক ( 01)900109] 8/:906101) 0. 015910109] 

%6717165 )--ভেদে ত্রিবিধ। : 

যে শক্তিদ্বারা একজাতীয় অণুসকল পরস্পর সংহত হইয়৷ থাকে, মুন্তি বা 
কাঠিন্তের যাহ! কারণ, তাহা সংহতি (00108510) )। 

সংহতির লক্ষণ। সংহৃতিশক্তি প্রভাবে অণুদকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হই স্থলরূপ 
ধারণ করে; সংহতি শ'ক্ত না থাকিলে কি বৃক্ষ, কি অট্টালিক!, 

কি পর্বত, কি স্থর্য কি চন্দ্র সমুদ।য়ই কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ অণুরাশি 

হইয়া থাকিত। সকল দ্রবের সংহতি শক্তি সমান নহে । কঠিন বস্তর মধ্যে 
কোন বন্ত যে অধিক কঠিন ও কোন বস্ত যে অপেক্ষাকৃত কোমল, এবং 

তরল দ্রব্যের মধ্যে ও কোন বস্ত যে অল্প তরল এবং কোন বস্ত যে অপেক্ষাকৃত 
অধিক তরল দেখিতে পাওয়। যায়, সংহতির তারতম্যই তাহার কারণ।, 
বংশাপেক্ষায় শৌহদ্ডের অণুসকলের সংহতি প্রবলা, এই নিমিত্ত লৌহদণ্ড 
'শ হইতে কঠিন পারদ হইতে জলীয় অণুসমূহের সংহতি অল্প, এই জন্ত জল 

পরদাপেক্ষায় তরল-ও-লঘুতর । 

যে শক্তিগ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সন্নিকষ্ট হইলে কখন কখন 

পরম্পর সংসক্ত হইয়! যায়, তাহাকে সংসক্তি ( 4১01)08107 ) 

সংসক্তির লক্ষণ বলে। অস্ুলির সহিত জলে সংস্পর্শ হইলে অন্কুলিতে যে 

জল লগ্ন হইয়। যায়, তাহা সংসক্তিশক্তির কাধ্য। কি কঠিন, কি তরল, কি 
বায়বীয়, সকল অবস্থাতেই ভিন্ন ভিন্ন জলদ্রব্যের অণু সকল এই শক্তি প্রভাবে 

পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়! থাকে । ছুইখানি পরিফার কাচ উপর্ধযপরি 
স্থাপন পূর্বক কিঞ্চিৎ চাপ দিলে উহারা এরূপ মিলিত হইয়া! যায় ধে, 
পুনরায় উহাদ্দিগকে পৃথক্ করিতে হইলে বলপ্রয়োগ আবনগ্তক হয়। ইহ 
কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংসক্তির দৃষ্টান্ত । জলে অঙ্গুলি মগ্ন 
করিয়! তুলিয়। লইলে উহাতে ষে জল সংযুক্ত হইন্গা যায়, তাহা কঠিন 

দ্রবোর সহিত তরল দ্রব্যের সংসক্তির দৃষ্টান্ত; সংশক্তিদ্বারা নানাবিধ কার্য 

সংঘটিত হয়। (সংসক্তি প্রভাবে প্রদীপের বর্তি দিয়া তৈল উথিত 
হয়) মৃত্তিকা হইতে জল উখিত হইয়। বৃক্ষার্দির শরীরের পুষ্টিসাধন 
করে। কৈশিকোন্নতি ও কৈশিকাবনতি (02)1]]27 806০7. ), দ্রাবণ 

বিলয়ন (9০1860 ), তরলদ্রব্যের প্রসারণ (7176 70100812 0? 1115109 ), 

অন্তঃপ্রবাহ (7170005709515 ) ও বহিঃ প্রবাহ (41:5057170915 )ইত্যাদি ইহারা 



৮৮ উত্সব । 

সংসক্তিরই ক্রিয়াফল |* সংসক্তি আছে, তা'ই কঠিন বস্ত সকল তরল বস্ত 
সংস্পর্শে আর্্ হয়। চিনি ব৷ লবণের সত জলের সংসক্তি আছে, এই নিমিত্ত 
উছারা জলে দ্রব হয়। কণপূর্রের সহিত জলের সংসক্তি নাই, এই জন্ত 
জলে-দ্রব হয় ন!। সুরার পরমাণুর সহিত কপু়ের পরমাণুর সংসক্তি আছ, 
তন্লিবন্ধন কপূর স্থুরাতে দ্রব হয়। 1 

সংহতি (00119508) প্রভাবে কেবল এক জাতীয় অণুসকল পরস্পর 

রাসারননিক আকর্ষণের আকৃষ্ট হয়, সংসক্তি (4১01565107) দ্বার] ভিন্নজাতীয় 

লক্ষণ। অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া থাকে । সংসক্তিদ্বার1 ভিন্নজাতীয় 

অণুদকল পরম্পর আক্ষ্ট হয় বটে, কিন্ত এতদ্বারা সংযো গিদ্রব্যসমূহের গুণাস্তর 
প্রাহর্ভাব হয় না। 

ক০/১011031010) 61569 1150 60 ৪, 52106) 01 111)1)0169100 ])11918010011% 3 

16 19 10910] 20500100011) 01) 1):00.000101) 01 09010111919 200101775 0 

50100610109 200 0£ 61) 010051010 01 1100105 31615 2150 60190. 1) 

081)0818১ £100. 1098 1790617 1) 6110 701090988০1 6170 11166001৮01 

2100 01605107) ০01 £99০৯ 01762070105] 12117510954 64, 

শ-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই জগতে এই সকল ততব্বের প্রথম প্রকাশক ধাহাদের 

এইরূপ ধারণ, আমর! তাহাদিগকে হৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, শুক্রনীতি 

ইতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি । জলান্তবেধ, স্বপ়ংবহ 
খন, কুকুট নাড়ীযন্ত্র (97007) প্রভৃতি মন্ত্রের উপদেশ করিবার পর 

পুজ্যপাদ ভাস্করাচাধ্য ঝলিয়াছেন-__ 

«এবং বহুধ! যন্ত্রং স্বয়ং বহং কুঁহকপিদ্যয়। ভবতি | 

নেদং গোলাশ্রিতয় পুর্ববোক্তত্বান্ময়াপু[ক্তম্ ॥” 

| গোলাধ্যায়। 

অর্থাৎ, কুহকবিগ্ভা দ্বারা এবম্প্রকারবু স্বয়ংবহ যন্ত্র নির্মাণ করিতে 

পার! যায়। কুহকবিদ্ভাতে ( কলাশান্ত্র) বহুবিধ স্বয়ংবহ যন্ত্রের নাম ও 

নির্মাণবিধি উক্ত হইয়াছে বলিয়। আমি এস্থলে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু 
বলিলাম না। নৃর্য্যসিদ্ধান্তেও এইরূপ কথার উল্লেখ দুষ্ট হয়। 

ক্রমশঃ | 



বাঙ্গলায় গীত। অধ্যয়ন । 
হ্চনা | 

যেমন “সবতুমি” বুঝিয়া অভ্যাস করা ঈশ্বর প্রণিধান, সেষ্টরূপ উত্তমরূপ 

অধ্যগনের নাম স্বাধ্যায় সু-মুকৃতি লাভের জন্ঠ+আ- পুনরাবৃত্তি পূর্বক + 

অধ্যায়অধ্যয়ন| অর্থাৎ সুতি লাভের জন্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পূর্ব্বক 

অধ্যয়নের নাম স্বধ্যায়। তপস্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান-_-ইহ। 

ক্রিয়া যোগ। 
অর্থভাবন! পূর্বক জপকেও স্বাধ্যায় বলে। (১) বেদাধ্যয়ন (২) 

অর্থভাবনার সহিত প্রণব জপ (৩) ইতিহাস পুরাণাদির অধ্যয়ন এবং 
গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থচিস্তা এই সমস্তই স্বাধ্যার | আধ্যাত্মিক শান্তর অধ্যয়ন 

হইতেছে বিশেষ ভাবে স্বাধ্যায় | 
গীতা উত্তম অধ্যাত্ম শান্ত্র। ইহার অধ্যয়নও বিশেষভাবে কর্ম যোগ। 

এ কার্য করা হইতেছে কেন? সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি । 
যদি প্রিয় জনের বিয়োগ জনিত শোকে অবগন্ন হইয়! হ1 হুতাশ করিয়] 

মরণকে বরণ করিতে ন! চাও, যদ্দি প্রিয়জনের মরণ মুচ্ছ1 আগমনের পুর্ব মুহুর্তে 

সকলের ভীষণ যাতনা দেখিয়া প্রাণের ছুর্ব্বিষহ জ্বাল! সহা করিবার জন্ত পূর্ব 
হইতে প্রস্তুত থাঁকিতে চাও, যদি শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া! দণ্ডে দে পলে 

পলে *গুধু মরিব কবে” ভাবিয়া ভাবিয়া মৃত্যুকে আহ্বান না করিয়া কর্তব্য 

পরানুখতা তাগ করিয়া কর্তব্য পরায়ণ হইয়া শোক মোহের প্রতিকার 

করিয়া! আবার নুতন জীবনে নৃতন হুইয়! নৃতন প্রাণ পাইতে চাও তবে 

শ্রীগীতার উপদেশ শুধু শ্রবণ করিয়া সব করা হইল মনে না করিয়া ইহার 
মনন কর, করিয়া গীতামূত পান করিতে করিতে ধ্যান করিয়-গীতার সার 

কথার অনুভব করিয়া জীর্ণ মন জীর্ণ দেহ জীর্ণ প্রাণকে পুনঝীবিত করিয়া, এস 

এই জর! মরণ সঞ্কুল দীর্ঘ সংসার যাত্র শেষ করি এস। 
গীতার মুল প্রবাহ হৃদয়ে বহাইবার জন্ত গীতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া 

করিয়া যতটুকু সামর্থ্য তিনি দিয়াছেন, তিনি দিতেছেন, তাহা দিয়াই চেষ্টা 

করি এস, পরম কারুণিক শ্রীতগবন কখনই যে আমার্দিগকে পরিত্যাগ 

করেন না ইহা! তিনিই আমাদিগকে অনুভব করাইয়! দিয়া আমাদিগকে তাহার 

রাজো লইয়া যাইবেনই নিশ্চয়। 



৪/৩ 

সমরাঙ্গনে শস্্র সম্পাত কালে শ্রীঅর্জুনের শে।ক মোহ আঁসিয়াছিল আর 
শ্রীভগবান কৃপা করিয়। শোক মোহের মূলকারণ অর্জুনের অজ্ঞান দুর করিয়? 

দিয়া কর্তব্য পরাস্থুখকে কর্তব্য পরায়ণ করিয়া লইয়া, যিনি শোক-সংবিপ্ন 

মানসে কিছুই করিবনা বলিয়। জড়ের মত নির্জীব হইয়া, স্বধর্্ম পরিত্যাগ 

করিয়া পরধর্্ম গ্রহণে চিরদিনের তরে নরকেও পচ্যমান হইতে প্রস্তত হইয়া 

ছিলেন তীহারই মুখ হইতে বলাইয়। লইয়াছিলেন,__ 

নষ্টো মোহঃ স্থৃতিল। ততপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
খ্িতোহন্মি গত সন্দেহঃ কার্যে বচনং তব ॥ ১৮1৭৩ 

হে অচ্রাত! আমার মোহ সরিয়া গিয়াছে, তোমার প্রসাদে অমি আমার 
স্বরূপের স্বৃতি পাইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞ। পাঁলনে স্থির নিশ্চয় হইয়াি 

আমার আর কোন সংশয় নাই, এখন তুমি বাহ বলিবে আমি তাহাই করিব | 

ইহারই নাম “তবাম্মি”-_-তোমার আমি | 
সকল নরনারীর জীবনের প্রথম প্রয়োজন ইহাই, শেষ প্রয়োজন হইতেছে 

শ্বরূপে স্থিতি । ইহাই গীতার জ্ঞানযৌগ | জ্ঞানযোৌগের কথা শুনিলেই 
জ্ঞান অন্ুঞবে আইসে না--অনুভবের জগ্ত কর্মযোগ অভ্যাস করিতে 

হয়। ূ 
গীতাঁই সর্বদ1 মনে রাখিবার কথ! "আমি দেহী" «আমি দেহ নই” ইহার 

অনুভব জন্য শ্রীগীতার উপদেশ । 

জ্ঞানের কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়। তাহার অনুভব জন্য কর্ম করিয়া 

কর্মত্যাগে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে হইবে । গীতায় যাহার জন্য যাহ 

জানিতে হইবে, জানিয়! অনুভব করিবার জন্ত যাহা সর্বদা অচরণ করিতে 

হইবে, তাহার কথ! গীত! সংক্ষেপে কি বলিতেছেন দেখ ! 

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃ কৎস্থমধ্যাত্মঃ কর্ম চাখিলম্। ৭। ২৯ 

জরা মরণ হইতে মুক্তি যদি কখনও চাও__আমাকে আশ্রয় কর-_ 
পুনঃ পুনঃ চেষ্ট কর অনুভব করিতে পারিবে তোমার স্বরূপ আমি অর্থাৎ 

আমার মত তুমিও দেহ নও তুমিও আমার মত দেহী সকল দেহের দেহী 
আমিই| ইহার অনুভব জন্য গীতার কর্্মযোগ, কর্ম করিয়] কর্ম্মত্যাগে--ইহাই 
জ্ঞানে স্থিতি-_-ইহাই জরামরণ মুক্তি। 



স্বাক্াভান্ লীভ্ভা অন্যযন্সন | 

প্রথম্ম প্রবাহিকাদম্বোগ । 

আচার্ধ দেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদণ শ্লোক হইতে গীত। ব্যাখ্যা 

আারভ্ত করিয়াছিপেন। ইহাতে মনে কর! উচিত নহে যে গীতার প্রথম অধ্যায় 

হই দ্বিতীয় অপ্যায়ের দশম গ্লোক পর্যন্ত অনাবশ্ঠক | আচার্য দেব কোন্ 
প্রয়োজনে কত অল্প সময়ে প্রধান প্রধান শাস্ত্রের মর্্ম-উদঘাটন করিয়াছিলেন 

তাহা খিচার কারিলে উপরের সন্দেহ আসিতে পারে না। কিরূপে আপিবে? 

শ্রীভগবান্ আপনি বলিয়াছেন পগীত1 মে হৃদরং পার্থ!” পার্থ গীতা আমার 

হৃদয় । ভগবানের হ্দয়ের কোন অংশ কি অনাবশ্তক হইতে পারে? প্রথম, 

অধ্যায়ের ছবি ভক্তজনের অত্যন্ত আবশ্য ক। 

মানুষের ক্ষুদ্র বক্ষের ভিতরে হৃদয় থাকিলেও হৃদয়াকাশ অতি বিশাল। 

যেমন ঘটের মধ্যবর্তী আকাশ ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইলেও ইহ! অনস্ত আকাশ হইতে পৃথক 
নহে হৃদয়াকাশও সেইরূপ । 

সকল মানুষের ভাবনা কি ভগবানের অভিমত হইবৈ ? হইবে কি না হইবে 

জানি না কিন্তু যাহা উদয় হইতেছে তাহাই বলিতে ইচ্ছ! হয়। হৃদয় যদি 

শাস্্রোজ্জল হইত তবে কি উদয় হইত জানি না তথাপি ষাহা] ভাসিতেছে তাহা 

ভিন্ন অন্তভাব পাব কোথায়? শুদ্ধ হৃদয়ে বড় সুন্দর ভাব উঠে আর ম্ুকৃতি 

সম্পন্ন পুরুষ তাঁহ। দিয়াই তোম।র পুজা করেন কিন্তু দুস্কৃতি সম্পন্ন কলির মানুযের 

তেমন স্তদ্ধ ভাব উঠার সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি তুমি ইহাদ্দিগকেও হত।শ 

কর না। 'ুমি শান্ত্রমুখে বলিয়াছ দুক্কৃতি আছে বলিয়। ছ:ঃখ করিও না! যদি 

খই তোমার হৃদয়ে ভসে, যদি শোক গোহাক্রান্ত ভোমার অন্তরে সুন্দর ভাব 

না ভাসে, তবে যাহা ভাসে তাহীদিয়াই আমার পুরা কর আমি তাহাও গ্রহণ 

করিয়া থাকি আর আমি গ্রহণ করি বলিয়া তোমর ছুষ্কৃতি রাশ হইতেও 

স্থকৃতি আনিয়া দিয়া থাঁক--ইহাই যে আমার স্বভাব। আমি মঙ্গপময়_. 
গবকেই আমি মঙ্গল করিয়! দিয়! থাকি। 

বলিতে ছিলাম মানুষ মাত্রেরই হৃদয় যে বিশ।ল তাহা প্রথমেই ভাবনা কর! 



২ বাঙ্গালায় গীত। অধায়ন। 

উচিত। গীতাঁতে যাহ! যাহ? ঘটিয়ছে তাহ! তোমার হৃদয়ে আনিতে হইবে 

বলিয়াই হৃদয় বিশাল ভাবন। করিতে বল হইয়াছিল সেই বিশাল হৃদয়ের 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ইচ্ছ! করিয়া রাজ! দুর্য্যোধন ও যুধিষ্টিরের অগণিত 
পৈম্ত সামন্ত সজ্জীকৃত হইয়াছে । মধ্যে যুদ্ধের জন্য বিশাল স্থান । 

প্রথমেই অধন্্ম পক্ষের কার্য আরম্ভ হয়, পরে ধর্মপক্ষের সাড়া পাওয়। যায়। 

ভক্ত ও ভগবান কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে চলা ফের! করিবেন, কত উপদেশ 

দিবেন, গীতামৃত ভক্তকে পান করাইবেন--তোমার হৃদয়ে যদি সেই প্রবাহের 
কিছু কিছুও আইসে তবে বলিতে হুইবে তোমার ভাগ্যেরও সীমা নাই। 

নেই জন্ত এই আয়োজন | এখন প্রথম প্রবাহের কথ হৃদয়ে আনিবার চেষ্টা 

কর হউক । হৃদয়ের কথ এত করিয়। বলিবার কারণ হইতেছে তোমার হ্ৃদয়েও 

ভক্ত ও গগবান দ্াড়াইবেন--কথোপকথন করিবেন। অন্ততঃ ভাবনাতেও 

ইহ! আনয়ন কর, তিনিত সবার হৃদয়ে আছেনই এইরূপ করিয়া তাহার দিকে 

ফির। তাহার দিকে ফিরিলেই দৃষ্টিপাত কিলেই বেশী লাভ। 
অতি বিস্তৃত সমর প্রাঙ্গন । যতদুর দৃষ্টি চলে ততদূরে আর কিছুই দেখ 

যায়না কেবল রথ, পদাতি, অশ্ব, গজ--আর রথী, মহারথ, অতিরথ। সমরোৎ 

সাহে উন্মত্ত বীরগণ অস্ত্রে শস্ত্রে স্ুসজ্জিত-_মধ্যস্থান এখনও শূন্য | 

মন্যুময় মহাঁদ্রম রাজ] দূর্যোধন স্থসজ্জিত হইয়া রণ ভূমিতে আসিয়াছেন। 

মপ্তকে শিরতাঞ্জ, কর্ণে কুণগুল--বীরের বেশ। রাজা সহস৷ রথ হইতে অবতরণ 

*করিলেন। পদরব্রজে গুরু দ্রোণের নিকট ত্বরিত পদে চলিয়াছেন | হস্ত তুলিয়। 

ুর্য্যোধন রাজ যুধিঠিরের সেনা সেনাপতি দেখাইতেছেন। আপন পক্ষের 

গ্রধান প্রধান রথী 'মতিরথ দ্িগেরও নাম লইলেন। দ্রোণ গুরু কিন্তু কিছুই 
বলিলেন ন| গুরু অর্জুনের পক্ষপাতী | অজ্ঞুন বিশ্বব্জিয়ী তাহার উপরে 

মৃত্যুপয়কে সন্তুষ্ট করিয়। তাহার প্রধান অন্ত্রও লাভ করিয়াছেন__এই অজ্ঞুনকে 

পরাঞ্জয় করিবে কে? দুর্যোধন গুরুকে ক্রুব্ধ করিবার জন্য চেষ্ট। করিলেন 

দ্রোণ কিন্ত কিছুই বলিতেছেন না। দূর, হইতে ভীম্মপিতামহ ইহ! লক্ষ্য 

করিলেন। ঢুগ্যোধনের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্ত মিংহের মত গম্ভীর শব্দ করিয়া শঙ্খ- 

ধ্বনি করিলেন) আর ছুর্্যোধনের পক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ শঙ্খ ভেরী, মাদল, 

পটহ, গেমুখ সহস| বাঁদিত হইল-_সেই শব্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। কখন কি 

এইরূপ মহাশব শুনিয়াছ? না শুনিয়া! থাক ভাবনায় যেন লক্ষ লক্ষ বীর পুরুষ 

লক্ষ লক্ষ শঙ্খধবনি করিতেছে আর বু রণবাদ্য বাজাইতেছে মনে কর। 
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অতঃপর আর এক ঘৃশ্ত। অঞ্জুনের অগ্নিদত্ত দুপ্রধৃষ্য রথ-_রখের চুড়ায় 
বীর-চুড়ামণি মহাঁবীর। প্রবল বলশালী শ্বেতাশ্ব রথে যোজিত। পার্থের 
সঙ্গে পার্থ সারথি । ছুর্যোধনের পক্ষে রণবাদ্য সকল যখন বাজিয়! উঠিল 

তখন শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ত শঙ্খ বাজাইলেন। কিরূপ সেই শঙ্খ খাদন__-তখন 
ভগবানের শ্রীমুখমণ্ডল কিরূপ দেখাইল? সঙ্গে সঙ্গে ধনগ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ 

আপুরিত করিলেন। পাওব পক্ষে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খবাদন করিলেন । 

তখন সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবী ধ্বনিত করিয়া ধর্ম পক্ষের-_-ধৃতরাষ্ট 
পুত্রগণের হৃদয় যেন খিদীর্ণ করিল । অধর্্ম যাহার! করে তাহাদের ভিতরে 

ভিতরে একটা ভয় থাকেই। আবার বলি এই মহাসমর প্রাঙ্গণের তুমুল 

কোলাহল তোমার হৃদয়কে কি কিছু করিল? 

কপিধবঙ্ শ্রীঅজ্জুন গাঁণ্ডীবে জ্যারোপন করিয়াছেন, শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন 
সহসা অস্ত্র নিপাতে নিবৃত্ত হইলেন। ধনু উত্তোলন করিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে 

লাগিলেন জচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ লইয় চল , এই যুদ্ধ ব্যাপারে 
আমার প্রতিদন্দী দিগকে একবার দেখিব। দুর্ব,দ্ধি ছূর্য্যোধনের হিত কামন 

করিয়া কাহার আপিল তাহাদিগকে দেখিতে চাই। গীতায় অজ্ঞুনের গ্রথম 

বাকা ইহ।ই। 

মহারথ দ্রতবেগে ছুটিল_-উভয় সেনার মধ্যে আসিয়া! দাড়াইল। শ্রীরুষ্ণ 
তখন ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখ রাজগণকে দেখাইয়া বলিলেন সমদ্তে কুরুগণকে 

অবলোকন কর। | 

অজ্ভুন সকলকে দেখিলেন-_সহস! মনের গতি পরিবন্তিত হইল । অজ্ঞ্ন 
করুণাক্রান্ত হৃদয়ে নিতান্ত বিষাদগ্রন্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন-_- 

কৃষ্ণার্জুনের এই দৃশ্ঠ - এই কালে তাহাদের মুখচ্ছবি যতটুকু পারা বায় হৃদয়ে 
আনিতে চেষ্টা করা উচিত । পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে যদি হৃদয়ে এই মুর্তি জাগিয়া 

উঠে তবে কি হয়? যেমন পটের ছবির দিকে যখন চীওয়া যায় তখনই দেখ ছবি 

আমার দ্রিকেই চাহিয়া আছে- আমি সেইদিকে ফিরিনা বলিয়া তাহাকে ন! 
দেখিয়া অন্ত কিছু দেখি সেইরূপ হ্ৃদয়স্থ দেবতা সর্বদা আমার দিকে চাহিয়া 

আছেন আমি তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেই দেখি তিনি আমার দ্দিকে সাগ্রছে 

চাহিয়া আছেন। 
অর্জুন বলিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বঞ্জনগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া! আমার 

অঙ্গ শিখিল হইতেছে, মুখ পরিশুফ হইতেছে 7 শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে 
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দেখ। হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়। পড়িতেছে, গাত্র চর্ম যেন পুড়িয়! যাইতেছে । 
কেশব! আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না_-আমার মন ঘুর্ণিত হইতেছে 

আমি অমঙ্গল সুচক লক্ষণ সকল দেখিতেছি । 

কষ্-ুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া কি শ্রেরঃ হইবে? আমি বিজয় চাইনা, 
রাজ্যও চাইনা, স্থখও চাইনা । গোবিন্দ! রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? 

ভোগ সুপেই বা কাজ কি? বাহাদের ওন্ত রাজ্য, ভোগ, স্কথ আকাঙ্খা করি 

তাগারাই ধন ও প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয় যুদ্ধে প্রাণদিতে আসিয়াছে । 
ইহার! 'আমাধিগকে বধ করিলেও-__পৃথিবী কেন-__ব্রিভবনের রাজ্য পাইলেও 
ইহাদ্িগকে বদ করিতে চাই না। জনার্দীন ! ইহাদিগকে বধ করিয়া আমাদের 

কি সুখ হইবে? ইহারা শত্রুতা করিতে অ।সিয়াছে তথাপি ইহার্দিগকে 

বিনাশ করিলে আমাদের পাপই হইবে। ইহাদিগকে বধ করা আমাদের 
উচিত হয়না । মাধব! স্বগন বধ করিয়! আমর! সুখী হইব কিরূপে? 

লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহার! কুপক্ষয় জনিত দৌষ এ৭ং মিত্রবধ জনিত পাতক 

দেখতেছেনা_কিন্ত আমরা ইহা! হইতে নিবৃত্ত না হইব কেন? কুলক্ষয়ে 

কুলধন্ম ন& হইনেঃ ধর্ম নষ্ট হইলে অবন্ম আক্রমণ করিবে) তখন 

কুলক্বীগণ দুষিত হইবে, স্ত্রীগণ ভুষ্ঠা হইলে বর্ণপঞ্কর জন্মিবে তখেইত সব 
পিতু লোকের পি উদক পধ্যস্ত লোপ পাইল--চিরদিন নরক বাস হইলে 
সনাতন জা(তিধন্ম, কুলধন্ম সব নষ্ট হইল। অহে।! কি মহৎ পাপ করিতে 

অমর] ছুটিঝ।ছি ! ধিক্ রাগ্য সুখের লোভ এবং প্বজন বধেগ অধ্যবসায়। 

শত্ররা আমাকে বব করুক ইহাও ভাল। 

অজ্জন শোকাকুল'চন্তে সশর ধন্থু ত্যাগ করিয়া রথের উপরে বসিয়া 

রহিলেন। শ্রথম প্রবাহ পাঠে এই বিষাদ যোগের ব্যাপারে হৃদয়ে কিছু কার্ধ্য 

হউক ইহাই প্রার্থনা | 

দ্বিতীন্স প্রবাহ সলাহখ্য আোগ । 

অর্জুন জড়গ্রায় রথে বসিপা--শাকুল দৃষ্টি এলে ভরিয়! উঠিয়াছে, হৃদয় 
মমতার ধ্যাকুল। আহা! আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিব কিরূপে, বিষাদের 
কথা ভিন্ন 'আর কিছুই খুখ দিয়! বাঁহর হইতেছে না। মধুন্দন অজ্ভ্ুনকে 

বলিলেন-- 
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অঙ্রুন! তুমি ক্ষত্রিয় চুড়ামণি। এই সঙ্কটের *সময়ে কি জন্ত তোমার 
এই মলিন মে!হ উপস্থিত হইল ! ইহা! যে অনাধ্য হৃদয়কে মুগ্ধ করে-_ইভ] যে 

এই জন্মে অকীর্তি আনয়ন করে এবং মৃত্যুর পরেও স্বর্গ।দি লোকে যাইতে দেয় 

না। তোমার ক্লীবভাব তোমার এই নিবীধ্যভাব দুর কর, ইহ] ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ 

প্রখ্যাত তুমি- তোমাতে শো] পায় না। হে পরস্তপ!. ক্ষুদ্র হৃদয়ের 

দুর্বলত। ত্যাগ কর যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও | 

সাধারণ মানুষ কর্তব্য যে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহ! না মানিয়া, হদঠের যা তা 

কথার আবেগে কতই ক্লেশপায়। ঈশ্বর ভিন্ন হৃদরকে পবিত্র সার কে 

করিবে? কর্তব্য পরাম্থকে কর্তব্য পরায়ণ আর কে কাঁরতে পারে? 

ভগবান অর্জনের হৃদয়কে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন-__জদয় প্রবুদ্ধ 

হইল না। অজ্জুনের হৃদয় দৌর্ধল্য গেল না মোহাক্রাস্ত অজঙ্জন আাঁণার 
বলতে লাগিলেন মধুস্থদন ! সমরে ভীম্ম দ্রোণকে অক্ত্রাঘাত করব কিরূপে 
_-ই'ভাঁরা যে আমার পুজ| পাইবার যোগ্য ! ইই|রা মহাআ্ী_ইহ্ার) গুরু-_ 
ইহাদ্িগকে বধ করিয়া! রাজ্য পাওয়া! অপেক্ষ। ভিক্ষ। মাগিয়। খাওয়াও ভাল 
আর ভোগলোলুপ হইয়। গুরুগণকে হত্যা] করিলে তীহাদের রুধিরলিপ্ত ভোগ 
সকলই উপভোগ করিতে হইবে । হে মাধব ! যদি ইহারা আমাদিগকে জয় 
করে অথবা! আমর। ইহাদিগকে জয় করি--এই উভয়ের মধ্যে কাহাতে শ্রেয়ঃ 

হইবে? আহ! যাহাদিগকে বধ করিয়া ঝাচিতে চাই না তাহারাইত সম্মথে 

দাড়াইয়।। আমার চিত্ত দীনতাঅভিভূত--আমি ধর্ম বিষয়ে সন্ধিপ্ধী--আমি 

কিছুই ঠিক করিতে পারি না তুমি বলিয়! দাও কি আমার শ্রেয়ঃ__-আমি তোমার 
শিষ্য, তোমার শরণাগত--আমাকে শিক্ষা দাও। 

যে ব্যক্তি গুরুর নিকটেও নিজের ভি ত্যাগ করিতেই চায় না সে গুরুও 

মানিতে পারে না! ঈশ্বরও মানে না। এইরূপ ব্যক্তি নিজের অহঙ্ক(রেরই 

শরণাগত-_ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাঁওয়। বাতুলত। | অঙ্জুন আর্ধা__শিষ্যভাবত 

থাকিবেই। 
অর্জন আবার বলিতে লাগিলেন আমি কূপণ--আমি মমতা-_-অভিমান-_ 

অহংভাঁব ত্যাগ করিতে নিতান্ত কুষ্ঠিত। আমি দেখিতে পাই না জ্ঞাতি বধে 

আমার ইন্দ্রিয় উচ্ছোষণ জনিত শোক ইন্দ্রিয়ের সর্বদ1 সন্তাপকর শোক দূর 

হুইবে কিরূপে? রাজ্য লাঁভই করি ব! ইন্দ্রত্বই পাই এই শোক দূর করিবার 

উপায় ত দেখিতে পাই ন!। 



৬ বাঙ্গালায় গীতা অধ্যগ্নন । 

গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না--যে অর্জন সকল প্রকার আলন্ত ত্যাগ 

করিয়াছেন__ষে অজ্জুন সকল প্রকার শক্রকে পরিতপ্ত করিতে প্লারেন-_সেই 

অর্জুন ইন্দ্রিয়্ের প্রবর্তক _অন্তধ্যামী শ্রীভগবানকে এইরূপ বলিয়! তুক্তীস্তাব 

অবলম্বন করিলেন । 

ভগখান্ তখন যেন হাসিতে হাসিতে শোকাবিষ্ট অজ্ঞুনের শোক মোহ দূর 
করিবার জন্ত উপদেশ করিতে লাগিলেন । | 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে গীতার উপদেশ আরম্ভ হইল। 

মান্য যে কোন শোকে অভিভূত হয়__তাহার মুলে থাকে একটা মোহ-_ 

একটা অন্ধকার। প্রকাশকে আবরণ করিয়া যেমন অন্ধকার ভাসে সেইরূপ 

জ্ঞানকে আবরণ করির! অজ্ঞান ভাসে। অজ্ঞান হইতেই শোক জন্মে--শোকই 

মানুষকে জড় করিয়৷ রাখে--সকল প্রকার আলম্ত সকল প্রকার অশিচ্ছা_.. 

সর্বদ] কর্তব্য পরান্থুখতা শৌোকই আনয়ন করে, ইহ!ই মানুষের মৃত্যু । স্বধর্শ 

ত্যাগই মৃত্যু। গুরুতর শোক পাইয়৷ মান্ধৃষ যখন জ্ঞানের উপদেশ শোনে 
তখন বলে আমার ত জ্ঞান হয় নাই-_ জ্ঞানের কথ। শুনিয়া! আমার কি হইবে? 

বশিষ্ঠাদি খষিও পুত্রশোকে অধীর হইয়াছিলেন__আমার মত লোকের যে 

দুর্দশা হইবে ইহাত সকলেই বুঝিতে পারে। মুঢ় বুদ্ধিতে এইরূপ একট। 

অশুভঞিদ আসে । ভগবান এখন যে উপার সম্মুখে ধরিতেছেন তাহ! দেখ৷ 

যাউক। 

অর্জনের শোক নিবারণ জন্য ভগবান কিন্তু অঙ্জুনকে জ্ঞানের বিচার 

শুনাইলেন বলিলেন-__দেহীর মরণ নাই, দেহের ক্লেশ নিবারণেরও সাধন আছে 

যতদিন সে সাধনা ন। হইতেছে ততদিন জ্ঞানলাভের চেষ্ট। কর-_সকল ক্লেশ 

সহ কর। পুনঃ পুনঃ জ্ঞানের বিচার শ্রবণ কর আর শারীরিক কেশ অগ্রাহা 

করিয়! শ্রবণ কর। জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়। কর্মেরও বিচার শ্রবণ কর। 

কিরূপে কর্ম করিতে হয় তাহাও শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়াই মনে ভাৰিও ন! 

তোমার জ্ঞান লভ হইল। যত্র বিষয়ে পুনং পুনঃ চেষ্টা কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 

করিয়৷ করিয়া! যত্বসিদ্ধি লাভ কর, করিয়া ভগবানের প্রীতি জন্ত তাহার আজ্ঞা 

পালন রূপ কর্ম করিতে থাক-_অন্ত কোন আকাক্জায় লৌকিক বা বৈদিক 

কোন কর্ম করিও না-_গুধু ভগবাঁনের আজ্ঞা বলিয়া, তিনি প্রীত হইবেন 

বলিয়। কর্ম করিয়া যাও ক্রমে কর্মের ফল কামন! ত্যাগ হইবে, আসিবে 

ভগবানের উপর ভালবাসা । ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে প্রথমে ফল 
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তপঃ, সন্তোষ, আ্তিক্য, দান, ঈশ্বর পুজন, বেদের বা বেদ প্রমুখ 
শান্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লভজা, মতি বা স্ুবুদ্ধি, জপ ও ব্রত 

এই গুলি নিয়ম । 

আমি ক্রমশঃ ইহাদের কথ! বলিতেছি শ্রবণ কর। ২। 

তপ বলে বেদবিধি মত কৃচ্ছু চান্দ্রায়ণাদি দ্বার শরীরকে শুক কর! 

-শুভ্তানিগণ ইহা বলেন। ৩। 

মোক্ষ কি? মোক্ষ বা সংসার মুক্তিদ্বারা কি প্রকারে আবার 

ংসাঁর প্রতিপার্দিত হয় ইহ! অবলোকন করাকে জ্ঞানবান পঞ্ডিতেরা 
তপশ্ঠা বলেন । 

সাঙ্কতি। তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান ইহাকে ভগরান্ 
পতগ্রলি ক্রিয়৷ যোগ বলিতেছেন। আপনিও যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ যে 

নিয়ম তীহার প্রথমেই “তপঃ” এর স্থান নির্দেশ করিলেন। এখন 

বলিতে আজ্ঞা হয় তপঃ কি। 

দত্তগুরু । তাপ আর তপ একই । তাপ দেওয়াকে তপস্যাঁবলে। 

কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া_ 

এই উভয়ই তপঃ। কুচ্ছু চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারা শরীর শোষণ করা 

তপম্ত। । উপবাঁসকে বিশেষভাবে তপশ্ঠা বল হইয়াছে । চিত্তশুদ্ধির 

জন্যই তপহ্যার আবশ্বাক । উপবাস এবং ব্রতাদি দ্বার! যে চিত্তশুদ্ধি 
হয় তাহা করিয়। দেখিলেই বুঝ! যায়। | 

সাঙ্কৃতি। আর বিজ্ঞ পণ্ডিতের যাহাকে তপস্যা বলেন তাহ! 

কি.? 
৪ 
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দত্তগুরু-_সংসার নিবুত্তির জন্য সংসার করাও আবশ্যক ইহা 

তথ জানাও তপস্যা । এ 

সাঙ্কৃতি। ইহা! কিরূপ? 

দত্বগুরু । সঙ্কল্প ত্যাগ না করিতে পারিলে সংসার হুইতে মোক্ষ 

হয় না। মোক্ষ বলে, স্বরূপটিকে জানিয়! স্বরূপে স্থিতি । অনম্তকোটি 

্রক্ষাপ্ডের মুলে যিনি, ধাহার উপরে এই দৃশ্ঠ প্রপঞ্চ ভীসিয়াছে সেই 
অখণ্ড চৈতগ্-_সেই পরমাত্মাই সকলের স্বরূপ। এই নবদ্ধার পুরীতে 

এই দেহে তিনিই আাছেন। তিনি কিন্তু এই দেহে থাকিয়াও নৈব 

কুর্ববন্-ন কারয়ন্ কিছু করেন না কিছু করানও না। তিনিজ্ঞান স্বরূপ 

তিনি আনন্দ স্বরপ। ইনিই আআা। আত্মার সঙ্গে ইহার ভেদ 
নাই। চক্ষুর দোষে যেমন ছ্বিচন্দ্র দর্শন হয় সেইরূপ মায়! জনিত 
অন্্তান দ্বারা পরমাত্ম। ও জীবাআ্মার ভেদ দৃষ্ট হয়। মায়াকৃত উপাধি 
দ্বারা অখণ্ড পরমাআআীকে খণ্ড আত্ম! বলিয়! দেখ। হয়। আর মায় 

দ্বারাই পরমানু! প্রপঞ্চরূপে ভাসেন। যেমন তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য 

কিছুই নয় সেইরূপ এই দৃশ্য প্রপঞ্চ তিনি ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। 

এষ্টু নিগুণ স্বরূপই মায়াকে স্বাকার করিয়া সগুগ হয়েন, আত্মা হন 

এবং অবতার হন। যিনি আত্মাকে পরমাত্মা। বলিয়। জানেন এবং 

অনুভব করিতে পারেন__অপরে।ক্ষানুভূতিতে লাভ করিতে পারেন 

তিনিই মোক্ষ ল!ভ করেন। মোক্ষলাভ করিলে সংসার থ!কেন৷ 

সঙ্কল্প থাকে না। কিন্তু যেমন কম্মীজ। সিদ্ধি লাভ করিয়। তবে নৈক্ষন্মায 

সিদ্ধিতে স্থিতি লাভ করিতে হয়, যেমন শুভ সঙ্কল্প করিয়। 

সন্কল্প নাশ করিতে হয় সেইরূপ সংসার করিয়া সংসার ক্ষয় করিতে 

হয়। | | 

সাধারণ লোকে পিতা মাত! পুত্র কন্ত। আত্মীয় স্বজন ইই৷দিগকে 
সংসার বলে কিন্তু জ্ঞানিগণ বলেন ইহ! স্থুল সংসার, সূন্মম সংসার 

হইতেছে শরীর । যতদিন না প্রারদ্ধ ক্ষয় হয় ততদিন মোক্ষ হয় ন৷ 

__অথব| জ্ঞান লাভে মোক্ষ হইলেও প্রারন্ধ ক্ষয়ের জন্যই সংসারের 

কন্দ্ন করিতে হয়। সাধারণ মানুষ প্রারন্ধ ক্ষয়ের জন্যই সংসারে 
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প্রেরিত হয় কিন্তু কি করিয়া প্রারন্ধ ক্ষয় করিতে হয় তাহা জানেন! 

বলিয়।__কণ্ম ক্ষয় কালে আরও কত কর্ম করিয়া ফেলে এবং 
সেই জন্য আবার তাহার ক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারে আইসে। 

ব্রাঞ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্রের প্রারদ্ধ ক্ষয় ভন্ন ভিন্ন রূপে হয়। তবে 
সকলের পক্ষেই প্রারন্ধ ক্ষয়ের প্রধান কর্ম হইতেছে ঈশ্বরের প্রসন্নতা 

লাভ জন্য কম্ম করা। কোন ফলাকাউক্গ! করিয়। সংসার করিতে 

গেলেই পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবেই-_কিন্ত ঈশ্বরের প্রসম্নতা 

লাঁল জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞ! পালন করিতেছি তজ্জন্য সংসার করি ইহাতে 

সংসার নিবৃন্তি হয়। সংসার করিয়া সংসার নিবৃত্ত বা মোক্ষ এই 
বিচার দ্বার! কাধ্য করাও মনের শেষণ এই জন্য ইহ! তপঃ বা 

তপস্থা । 

সাঙ্কৃতি। শরীর শোষণ বা মনঃ শোষণ রূপ তপমাা চিত্ত শুদ্ধির 

জন্য । উপাঁপনাও কি টিশুদ্ধি জন্য? 

দত্তপ্টরু | নিক্ষকাম কর্ম দ্বারা আংশিক চিন্ত শুদ্ধি হয় অর্থাৎ রাগ 

দেষ চিন্ত হইতে বিগলিত হয় কিন্তু উপাসনা দ্বারা উপাস্য আগার কে 

যখন এই সম্বন্ধ নিশ্চয় হয় তখন কন্মন দ্বার বাহিরে যে ঈশ্বরকে ভজনা 

কর! হইন্েছিল সেই ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ের রাজ! বলিয় ভজনা 

কর। হয়। ইহার দ্বার! পুর্ণ ভাবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইহার পরেই 

বিচার দ্বার নিশ্চয় হয় এই উপাস্যই অ'মার আত্ম-আমিই সেই 

পরম।ত।__ইহাই স্বরূপে স্থিতি । 

কন্মকাঁগ্ু, উপাঁসন। কাণ্ড ও ভ্ঞানকাণ্ড বেদে এই কাগুত্রয় 
এই জন্য। 

বেদে কাগুত্রয়ং প্রে।ক্তং কন্মোপাসন পোঁধনম্। 

সাধনং কাগুযুগ্োক্তং তৃতীয়ে সাপ্যমীরিতম্ ॥ 

ত্রিবিধে। বি্ভাধিকারী । উত্তমে। মধ্যমোইধমশ্চ | ইত্যাদি । 

কম্ম ও উপাসনা! কাণ্ডে সাধনা আর শেষটিতে আছে সাধ্য ব্স্ত 
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বা স্বরূপ । কণ্দ্ম ও উপাসনা দ্বার। চিত্তশুদ্ধি কর শেষে জ্ঞানানুষ্ঠানে 

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসস কর। ইহাই মুক্তির উপায়। 

বেদ অনুসরণ করিয়। গীতাও. কর্ম্মজাসিদ্ধি, নৈষ্বন্ম্য সিদ্ধি ও জ্ভান 

এই ক্রম দিয়াছেন । 

সাঙ্কৃতি__-এখন নিয়মের দ্বিতীয় অঙ্গ সন্তোষের কথ! বলুন। 

দত্তগুরু __যদৃচ্ছাক্রমে আগত বস্তুতে যে সর্ববদা প্রীতি তাহাতেই 
জ্ঞানানুষ্ঠান তশুপর পণ্ডিতগণ সন্তোষ বলিয়া! জানেন । ৫। 

ব্ঙ্গার্দ লোক পধ্যন্ত সমস্ত বিষয়ে বিরক্তি জন্মিলেষে প্রিয় 

লাভ কর! যায়, সর্ববন্ত বিগত স্মেহ হওয়াকেই পরম সন্ভোষ বলিয়। 

জানিও | 

সাক্কৃতি-_আর আস্তিক্য কাহাকে বলিতেছেন ? 
দত্তগুর-* শ্রুতি কগিত কন্ম ও স্মৃতি প্রতিপাদিত কণ্মাদতে যে 

বিশ্বীস তাহাকেই আস্তিক্য বলে। 

সাঙ্কৃতি__যাহার! বেদ মানেন। তাহার কি তবে নাস্তিক ? 

দন্তগুরু- বেদ যাহার। মানেন। তাহার! ত্রন্মকেও মানে না কারণ 

বেদ, ত্র, ঈশ্বর একই । বেদ যাহারা মানে না তাহারা তাহ।দের 

স্বভাঁবজ কণ্াও জাঁনেন। কাজেই ইহাদের স্বধশ্মী কি তাহারও কোন 

নিশ্চয় হয় ন।। ইহার! নিজ নিজ মনের অধীনেই চলে। মনের 

অধীনে চল। আর জনানি সঞ্চিত কন্মবশে চল একই কখ!। ইহার! 

প্রকৃতির বশেই চলে কিন্তু প্রকৃতি যে পুরুষের বক্ষে 

খেলা করিতেছে সেই পুরুষকে ইহারা মানিতে চায় না। 

ভগবান বলিহেছেন জামিই পৌরুষরূপে সকল নরনারীর মধ্যে 
আছি “পৌরুষং নৃষু"” অনাদি সঞ্চিত কণ্মফলে দেহ ধারণ করিতে 
হয়। দেহ ধারণট। কোন ভোগের জন্য নহে কিন্তু কর্মক্ষয় 

করিবার জন্য । মানুষ সহ করিবার কৌশল জানেন]! বলিয়া 
 কন্ধক্ষয় করিতে গিয়। বহু নূতন কণ্্ম করিয়া ফেলে এবং তভ্জন্ 
আবার 'বহু বহু জন্ম লাভ করে। এই সমস্ত জন্মে ক্লেশের সংখ 
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থাকে না। এক এক জন্মে মানুষ পুরাতন কম্ম ভোগ করিতে গিয়! 

আবার কত প্রকারের নুদ্তন কম্পন করিয়া ফেলে । কিন্তু ধিনি পুরাতন 
কর্ম যাহ! আনে আনুক, আমি নুতন কণ্্ করিবার জন্য পুরুষকার 
অবলম্বন করিব, এই ভাবে বেদবিহিত কণ্ম জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগকে 

জীবনের ব্রত নিশ্চয় করেন- সমস্ত জীবন ধরিয়া এইদিকে পুরুষকার 

করেন তিনিই একদিন মনকে নিপ্মল করিয়া স্বরূপে স্ভিতিলাভ 
করতে পারেন। মনে করা হউক ঘোর কলিযুগে নাঁম | করাই 

সকলের জন্য স্থলভ সাধনা । অন্য কর্ম জন্য চেষ্টা করিতে হয় না__ 

বিষয় কন্ম, সংসার কণ্ম আপন। হইতেই প্রকৃতির তাড়নায় আসিবেই 

কিন্তু নাম করা রূপ ভগব্দ্ প্রাপ্তি কর্মে পুরুষকার চাই--ইহার 

জন্য চেষ্ট! চাই। সর্বদা ধিনি সংসার মুক্তির জন্য এই বেদোক্তনুতন 

কম্ম লইয়া থাকিতে যত্ব করেন তিনিই বেদ ও ন্মৃত্যুন্ত কর্মে বিশ্বাস 
করেন এই জঙগ্চ ইনি আস্তিক। আর যাহার! বেদ স্মৃতি ইত্যাদির কর্ষ্ম 

মানেন না-্ষীহারা শাস্ত্র মানেন না, কাজেই পরলোক মানেন না 
তাহারাই নাস্তিক। নাস্তিকগণের মতে বেদ তন্ত্রমন্ত্র স্মৃতি পুরাণ 

কিছুই মান! উচিত নহে, মন যাহ। বলে তাহাই কর] উচিত । জগতের 

নাশের জন্যএই অস্থর প্রকৃতির লোকের জন্ম । 

সাঙ্কৃতি__এখন দানের কথা বলিতে আজ্ঞ। হয় । 

দত্তগুরু ন্যায় পথে ধন অভ্ভরনের জন্য যিনি পরিশ্রম ক্রেন, 

করিয়া তাহাই দেদের আচরণ মত যিনি চলিতেছেন শ্রদ্ধাপুর্ববক সেই 
হ্যায়াজ্জিত ধন অথব| ন্যায়াঞ্জিত অন্য কিছু এইরূপ বৈদিক জনকে 
যিনি দান করেন, সেইরূপ দানকে আমি দান বলি ॥ ৭॥ 

সাঙ্কৃতি-_-ভীষণ কলিযুগে যখন মানুষ বেদ মানেনা, শান্ত মানেন! 

হ্যায় পথে ধনও অঞ্জন করে না তখন কেই ব দানের পাত্র আর কেই 

বা দাতা ? 

দত্তগুরু-_বেদ অনুষ্ঠায়ী মানুষের অভাব একেবারেই হইতে পারে 
না। সংখ্যায় অল্প হইলেও এইরূপ . মানুষও থাতে । আবার শ্ঠায় 
পথে ধন উপাঙ্ভনের লোকও থাকে । এইভাবে দান করুর! ঘবায়। 
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কিন্ত দানের আর এক পথ আছে । বাহার অর্থ আছে তাহার করুণ! 

যদ্দি জাগে তবে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার ন। করিয়াও ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
লাঁভের জন্য দানের পাত্রকে নারায়ণ বোধে দান করিয়! পুণ্য অভ্ভন 

করিতে পারেন । ঃ 

সাঙ্কতি- ঈশ্বর পুন কিরূপ ? 

দত্তপ্টরু-_দোষশুন্ বাক্য এবং সত্য বাক্য দ্বার হৃদয়কে রাগ 
ঘ্বেষ শুন্ধ করিলে এবং বৈদিক হিংস! দ্বারা হিংসা রহিত কম্ম করিলে 

ঈশ্বর পুজন হয়। 

সাঙ্কৃতি__রাগ দ্বেষ শূন্য হৃদয়ের লক্ষণ কি ? 

দত্তগুরু-__বাক্য দ্বার হৃদয় শান্তকি অশান্ত ইহ] বুঝ| যায়। 

নাঁক্য যখন মনে প্রতিষ্ঠিত হয় এনং মন যখন গুরু বাক্য 'ও শাস্ত্র বাক্য 

ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, তখন শান্ত হৃদয় হইতে শান্ত মধুর 

বাঁক্যই বাহির হয়। সত্য কখ| কি তাহ! পুর্দেব পলা হইয়াছে__ 

ব্যবহারিক সতা বাক্য হইতেছে যাহ! দেখ। বাঁ শোনা যায় তাহ! কো'ন- 

রূপে পল্লবিত ন৷ করিয়া যে বলা তাহাই সত্য বলা । আবার আধাত্সিক 

সত্য হইতেছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য অন্য সমস্ত মায়িক-_ইহা যে 

বুদ্ধিতে নিশ্চিত হয় সেই বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মুখ হইতে যাহা বাহির হয় 
তাহাই সত্য। শান্ত মধুর বাক্য এবং সত্য বাক্য বলা! ইহাই রাগ 

দ্বেষ ধৌত শুদ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ । 

 সাঙ্কৃতি ঈশ্বর পুজন যে কর্্ম অর্থাৎ ষে কর্ম দ্বার ঈএর পুজন 
হইবে সেই কণ্ম হিংসাদি রহিত হওয়া চাই-_-ইহাই ত আপনি 

বলিয়াছেন । কিন্ধু এমন কর্ম কি আছে যাহাতে কোন প্রকার হিংস। 

হয় না? পুষ্প চয়ণেও হিংস। আছে_-বলি দানাদ্রির কথা ত 

স্বতন্বা। 

দত্তপুরু-__পুর্বেব অহিংসার লৌকিক ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখা! 

করা হইয়াছে স্মরণ কর। বৈদিক কর্মে ষে হিংস। তাহা অহিংসাই। 
কাঞ্জেই-বজ্ধে পশুবধ, যুদ্ধে নর হত্য। ইত্য।দি অহিংসা। আবার 
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একমাত্র ব্রঙ্গাই সত্য আর সমস্ত মায়িক, মিথ্)--মায়ার প্রভাবে 

সত্যের গায়ে কত কি মিথ্য। ভানে মাত্র ইহা ধাহার বোধে ঈড়াইয়াছে 

তিনি আর হিংসা করিবেন কোথায়? এক অখগ্ দণ্ডায়মান চেতন 

বন্তুই”ত্য-_তাহারই প্রভাবে সূর্য্য কিরণে মরীচিকা ভাসার মত কত 

কি ভাসে ইথ যিনি অনুভব করেন তাহার কার্ষ্যে আর অহিংসার স্থান 

কোথায় ? | 

সাঙ্কৃতি-__ভগবন্ আপনাকে আমি শত শত প্রণাম করি। .এই 

জীবাল দর্শন উপদেশে আপনি অষ্টাঙ্জ যৌগের যে উপদেশ দিতেছেন 

তাহাতে ব্যবহারিক ও বৈদিক দুই দিকে লক্ষা রাখিয়া মাহ। বলিতেছেন 
তাহ! অপূর্ববই । আমি আপনার কথায় ভরিত হইয়া যাইতেছি। 

দত্তগুরু--এখন দ্বিতীয় যোগাজ যে নিয়ম তাহ।র ষষ্ঠ কার্ধ্য যে 
সিদ্ধান্ত শ্রবণ তাহার কথা! শ্রবণ কর। 

সাঙ্কৃতি- দিদ্ধান্ত শ্রবণ ও বেদান্ত শ্রবণ কি একই ? 

দত্তগুরু-_বেদান্ত ভিন্ন আর সিদ্ধান্ত কোথায় পাওয়া ষাইবে ? 

সাঙ্কৃতি__এখন বলুন বেদান্ত শ্রবণে কি করিতে হইবে ? 

দত্তগুরু-_প্রত্যগাত্মীই-প্রতি দেহে যে আত্ম। শাঁছেন তিনিই সত্য, 
তন্তান) অনন্ত, নিরতিশয় আনন্দ, এবং “সত্যং পরং" ইহ জাঁনিবার জন্য 

ভ্ানিগণ বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলেন। 

সাঙ্কৃতি-_কিরূপে ইহা স্থুসম্পন্ন হয় তাহ যদি ছুই চারি কথায় 

বলেন তবে ভাল হয়। ্ 

দত্তগুরু-_ সমস্ত বেদ যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহ! ছুই চখরি 

কথায় বলা যায় না] যত সাধন ভজন ইহাঁরই জন্য। তথাপি অল্প 
কথায় মুল লক্ষ্যের নির্দেশ করিতেছি । 

সাঙ্ক.তি-_বলুন। 
দত্তগুরু--এক অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ সত্য বস্ত দণ্ডায়মান। তীহার 

প্রভাঁয় মরুভূমিতে সূর্য্য কিরণ পড়িয়া যেমন জল ভ্রম হয় সেইরূপে 
এই জগৎ ভ্রম হইতেছে ; জগতকে ভ্রম বলিতে যিনি পাঁরিয়াছেন তিনি 

যথার্থ. সত্য বস্তুটি ধরিতে পারিয়াছেন। পরমাত্মীই একমাত্র সত । 



২৪ .. জাঁবাল ঈর্শনঃ। 

মায় ঘর যখন নানা বস্তু তাহাতে ভাসে তখন তিনিই উপাধি যোগে 

খণ্ড জীব চৈতন্য মত যেন ভাঁদেন। ফলে জীব ভাঁব ও ঈশ্বর ভাঁব 
মায় র্লুল্লিত। জীব শাঁত্বাই আপন স্বরূপে নিগুণ, সগুণ ও অবতাঁর। 
জীব ভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ ছুঃখ। জীব আপন স্বরূপ ষে 

পরমাত্ম ভাঁক তাহ। প্রাপণ্ড হইলেই সর্ব দুঃখ হইতে চিরতরে মুক্তি 

লাঁভ করিতে পারে । বেদান্ত শ্রবণে আত্মা কি, জগত কি, এই বিচার 

নিশ্চয় হয় ; বিচারাই দীর্ঘ সংসার রোগের একমাত্র প্রতীকাঁর । 

সাঙ্ক তি__-হী ও মতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে আজ্ঞা হয়। 

দত্তগুরু-_বেদমার্গে ও লৌকিক মার্গে যে কর্ম্ম কুৎসিত বলিয়! 
কথিত হয় সেই কীর্ষয করিতে যে লজ্জা তাহাকে হী বলে। কেবল 

বৈদিক কর্মে যে শ্রদ্ধা তাহাকে মতি বলে। 

সাঙ্কৃতি__বেদ যে সকল কর্দ্নকে নিষিদ্ধ কণ্ বলেন সেই সকল কন্ম 

করিতে যে লভ্জা তাহাকেই ত হ্রী বলিতেছেন ? 

দত্তগুরু- নিষিদ্ধ কর্মী করাত দুরের কগ কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম 
করিতে যে লজ্জা! তাহাই হী। লোকাঁপবাদেও যাহার লঙ্জ| নাই 
তাহার হ্রীনাই! বৈদিক কণ্রে বখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, বৈদিক কর্ম 

পালনে যখন সাধ্যমত চেড্ট! হয় তখন বুঝিতে হইবে “মতি” ,বা বুদ্ধি 
উত্তম পথে চলিতেছে । . 

_. দ্বিতীয় খণ্ডের ১১ মন্ত্রের পাঠ যাহ! লেখ। হইয়াছে তাহ! মনে হয় 

স্বশুত্ধ। 
অশুদ্ধ পাঠ। 

গুরুণ! চোপদিষ্টোহপি তত্র সম্বন্ধ বজ্ভিতঃ। 

বেদোক্তেনৈব মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো৷ জপঃ স্বৃতঃ ॥ ১১ 

শুদ্ধ পাঠ £ 

গুরুণা চোপদিস্টোহুপি বেদ বাহ বিবর্জিজিতঃ | 
বিধিনোক্জেন মার্গেণ মন্ত্রাভাজে। জপ স্যৃতঃ ॥ 



€( ৩৯) 

বন্ধু বান্ধন, সদৃগ্ণ সকলই ত স্মরণ হইতেছে কিন্তু সে মব গেল 
কোথায়? আমার এই বর্তমান বিভবে আস্থ! কি? ব্রঙ্গার ব্রঙ্গাণ্ড 
ও. লয় হয়, রুঁড় বড় রাজাদের সম্পদ সব নষ্ট হইয়। গিয়াছে তবে 
আমার এই সামান্য এশ্ব্যে বিশ্বাস কি? লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র জ্বল বুদ্ 
বুদের মত কালসাগরের গ্রাসে পড়িয়াছে__জীবনের উপরে আমি 
আমি এই আস্থ! ত্যাগ করিতেছি না--দেখিয়া সাধুগণ__আমায় 
উপহাস করিবে নিশ্চয়। 

 ব্রহ্গণাং কোটয়ো যাতাঃ গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ। 

প্রয়াতাঃ পাংশুবগ ভূপাঃ ক! ধৃতি প্দম জীবিতে ॥-২৪ 

কে।টি কোটি ব্রদ্ম! গত হইল _-কত স্থষ্টি লয় হুইল, ধুলি মুগ্টির 
মত কত রাজ! শুন্যে মিশিয়া গেল তথাপি আমার জীবনে এত আস্থ! 
থাকিবে ? তমোময় সংসার রাত্রির ছুঃন্বপ্নে এই যে একট! দেহ ভ্রম 

আসিয়াছে তাহাকে অমধ্যাদা করিতেছি নাএ কি অবিবেকিতা ? 

আমি, তিনি, উনি এই সমস্ত অসশ কল্পন! মাপ্ে। অহং পিশাচের 

কবলে পড়িয়া একি মোহে আছি? কত দিন গেল কঙ রাত্রি 

গেল-_চিরদিন থাকিল কে 2? ক্ষণে ক্ষণে আয়ু ফুরায় দেখিয়াও দেখি 

না। হে আসক্তি আমার উপরে তোমার এই নৃত্য কেন? জগতের 

ঈশ্বর ধীর! তারাও কাল কাপালিকের ক্রীড়। পুন্তলিক!। সরোবরে 

যেমন সারসগণ নৃত্য করে সেইরূপ আমার চিত্তে ভোগ বিল্লাসই 

নৃত্য করিতেছে । হায়! আত্ম দৃষ্টির স্ফ.রণ “কোথায় ? 
কষ্টাৎ কষ্টতরং প্রাপ্ডে। ছুঃখাৎ্ ছুঃখতরং গতঃ। 
অগ্ভাপি ন বিরক্তোস্মি হ! ধিজ্মামধমাশয়ম্ ॥ ৩১ 

কত্ত কষ্ট হইতে অধিকতর কষ্ট পাইলাম কত ছুঃখ হইতে 

অধিকতর দুঃখ পাইলাম; অগ্ঠাঁপি বিরক্তি আসিল না! অধমাশয় ৃ 

আমি ! আমাকে ধিক 1 | 
যেষু যেযু দৃঢ় বদ্ধ৷ ভাবন। ভব্যবস্তুযু। 

' তানি তানি বিনফীনি দৃষ্টানি কিমিহোত্তমম্॥ ৩২ . : 



আমি এত্াবহকাল যে ষে বপ্ততে- দৃঢ় অনুরাগ রাখিয়া ছিলাম, 
বা যাহা রমণীয় বোধ করিতাম সেই সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে ; তবে 

এই সংসারে এমন কি আছে খাহাকে আমি উত্তম ঝুলিতে পারি? 
মধ্যে মতনারম বয়ল, পর্্যন্তে মঝৌরম “ধর্ম, আপাত মনোরম বিষয় 

সকল- _যাহা যাহ! মনোরম ভাবিক্ীছি তাহাই এখন দেখিতেছি অপবিত্র, 

কেননা সমস্তই বিনাশ দোষে দূধিত। মানুষ যাতে যাতে আস! 
ঝ| অনুরাগ বাঁধে সে সমস্তই জম্ম বিনাশ এই দোষে অপবিত্র । অজ্ঞ 

যাহার! তাহাদের. ভবিষ্যতেও বিশ্রান্তি প্রত্যাশ। ত নাই দেখিতেছি। 

জড় মাধব, দিন: দিন রাগ ঘেষাদি বৃদ্ধি জন্য অধিক পাপদশীয় পড়ে, 
হিংসাদি করা; অধিকক্রুর দশীয় পড়ে, আবার তণুফলকালে খ্েকর 
দশ! প্রাপ্ত হয়। মানুষ বাল্যে অজ্ঞান হত থাকে, যৌবনে কাম হত 

সয় আর শেষ বয়সে কলত্র চিন্তাতে আর্ত হয়, হায় জড় প্রকৃতির 

মানুষ কবে কি করিিধার সময় পায় ? 

আগমাপায়ি বিরসং দশাবৈষম্য দুষিতম্। 
অসারসাঁরং সংসারং কিং ত€ পশ্যতি ভুন্মাতিঃ ॥ ৩৭ 

সংসার আগমাঁপায়ি__আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাকে না। 
ংসার ভোগকালেও বিরস। সংসার দারিদ্র্য রোগ বার্ধক্যাদি 

বশ! বৈষম্যে দুয়িত। সংসার অসার তথাপি ইহা সার বুদ্ধিতে গ্রহণ 
করা হইয়াছে। হাঁয় ছুষ্টবুদ্ধি আমরা-_-আামরা ইহাতে কিজন্য 
আসন হই? রাজসূয় ষশ্তই কর বা অশ্বমেধ যজ্ঞঞই কর, শত যজ্ই 
কর, কিছুদিনের জন্য স্বগভোগ-_ কিন্তু তার পর? ন্বর্গই বল 

পাতালই বল পৃথিবীই বল ভ্রমে পতিত হইতে হয়না এমন স্থান কোথায়? 

নিজ ঠেতো| বিল ব্যালাঃ শরীরম্থল পল্লবাঃ |. 
£আধয়োব্যাধয়শ্চৈতে নিবার্য্যন্তে কথং কিল ॥ ৪০ 

মনের ব্যাধিসকল নিজ চিত্তগর্ডে সর্পের মত বাস করিতেছে, 

শরীরের ব্যাধিসকল শরীর রূপ "বৃক্ষের পল্লব, রূপে চুলিতেছে-_কি 



(৪১) 

করিয়া ইহাঁদিগকে নিবারণ ক্ষরাযাঁয়? যাহা বর্তমানে দেখিতেছি 
তাঁহার মন্তকে অসতাত] বিষ্ঠমান, যাহা এখন রমণীয় তাহার মস্তুকে 
অরমণীয়তা বিদ্যমান, সুখের মস্তকে 'ছুঃখ, আমি কি আশ্রয় করিব ? 

_ জায়ন্তে চ জিয়ন্তে চ প্রাকৃতাঃ ক্ষুদ্র জন্তবঃ। 
ধর তরেব নীরন্ধ | ছুল্লভাঃ সাধু সাধষঃ 1 ৪২ 

প্রাকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক অজ্ঞানে মোহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্ত্র সকল 
জত্র জন্মিতেছে ও মরিতেছে ; ধর1 তাঁহাদের ভারেই নিবিড্র-ভরিত । 

সাধু সজ্জন দ্রল্লভ। শ্লীলোৎপলনর, জ্রমর নয়ন।, অকৃত্রির প্রেমে" 
যাহারা ভূষিত, সেই সকল বিলাসিনী কেবল হাশ্যেরই আস্পদ 
কারণ তাঁহারা কয়দিনের জন্য ? যাঁহাঁদের নিমেষে উন্মেষে জগতের 

প্রলয় ও সৃষ্টি হইতে পাঁরে গেই সকল মহা পুরাষেরাও আছেন “মাদৃশীং- 

গণনৈব কা” আমার মত লোঁকের কথা কি? রমাতর হুইতেও 
রম্য, স্তুস্থির অপেক্ষাও স্থস্থির আছে, অঞ্জন রক্ষণ বিয়োগাদি চিন্তা- 

তেই তাঁহাদের শেষ__পদার্থশ্রীত এইরূপ-_তণ্প্রীপ্তির আবার ইচ্ছা 

করিব কি? নানা রত্ব গজ বাজি ধন দাঁরাদি বিচিত্র সম্পদ তাহা চিত্ত 

তাবিয়৷ লয় বলিয়ই এঁবূপ কিন্তু তাহাও বনু প্রত লতা , অতি ছঃখে 
রক্ষণীয় এই সমস্তই মহ! আঁপদ বলিয়া মনে করি। বিচিত্র আঁপদ 

সমুহ ও যদ্দি শ্রেয় মনে করা যায় তাহা ও কিন্তু বনু প্রযত্ব'লভা িবেক 
বৈরাগীরূপ সম্পদ্দের কারণ বলিয়া মনে হয়। তবেই হুইল অসশ্য 
জগতে মমতা বুদ্ধিই বিপদ, বিচারপুর্ববক তাহাদের ক্ষয় করাই সম্পদ । 

সমুদ্র তরজে প্রতিবিশ্থিত চন্দ্র বিশ্বের মত ক্ষণভঙ্কুর মনের বিবর্ত ; এই, 
তুচ্ছু জগতে আমি আমার রূপ অক্ষর মালিক কোথা 
হইতে আসিল ? 'জগতের এই স্থিতি কাকতালীয় ন্যায়ে সম্পন্ন 

হইয়াছে, হইতেছে, স্থৃতরাঁং তাহাতে. হেয় উপাদেয় কল্পনা পূর্ত-_ 

 ভোগলম্পট মনেরই কৃত। পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখিয়া তাথার প্রতি 

"ছুটিয়া যায় তক্রপ আমিও ব্থা আত্মনাশক পদার্থে অনুরত্ত হইয়! 
আঁছ্ছি। দেশ কাল বস্ত দ্বার! পরিচ্ছন্ন যাহা, যাহা ত্রিতাঁপ তাপে প্র, 

তাদৃশ স্বখ নাগক বোধের প্রতি আমি কি জন্য অনুরন্ত ? 
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| বরমেকান্তদাহেষু লুষ্টনং রৌরবাগ্লিযু। 

ন ্বালুনবিবর্তী্ স্থিতং সংসার বৃত্তিযু। ৫১ 

সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে। 

তন্মধ্যপতিতে দেহে স্তুখমাসাগ্ভতে কথম্ ॥ ৫২ 

বরং একান্ত দাহকর রৌরবাগ্নিতে লুষ্টিত হওয়া ভাল কিন্তু এই 
“স্তথুখ পরক্ষণেই ছুঃখ এইরূপ পরিবর্তনশীল সংসারে অবস্থান কর! 
রী কিছুতেই উচিত নহে। 

যতপ্র্কার দুঃখ আছে তাহার চরম সীমা হইতেছে সংসার। 

তাঁহার মধ্যে পতিত এই দেহ, ইহ দ্বার স্থখের আস্বাদন কিরূপে 

হইবে ? মহ] দুঃখই হইতেছে সংসারে স্বাঁভাবিক। যাহারা এখাঁনে 

তবস্থানে স্থখ পায়-তাহারা, খড়গাবাতের অনুভবের কাছে কষাধাতের 

অনুভব যেমন তাঁহীকেই স্থখ মনে করে। শ্ত স্মৃত্যাদি প্রমাণ 

-কুশল নেধাবী বিচার পটু হইয়াও আমি আজ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের নায় 
জড়ভাঁবে স্থিত মুর্খের সমান হইয়া রহিলাম। এই সংসার বৃক্ষের 
মুল হইতেছে মন-__ইহাও সঙ্কল্পময়। এই বৃক্ষের সহজ্স সহজ অঙ্কুর-_ 

এইগুলি সম্কল্প ইহাদের সহল্ম সহল্প শাখা-_-ইহাঁরা অসংখ্য দেহ, অসংখ্য 

জগঞ্ আঁত্খ! হইতেছেন সমষ্টি অবয়বী বৃক্ষ স্থখ ছুঃখাদি ইহার ফল, রাগ 

.োভাদি পল্লব । এই সমস্ত লইয়। সংসার বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। 

সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্লোপশমেন তৎ। 

শেটুষয়ামি যথা শোষ-মেতি সংসার পাদপঃ ॥ ৫৬ 

সার বৃক্ষট। সঙ্কপ্প মান্র। আমি সমস্ত সঙ্কল্পের উপশম করিয়। 
এমন ভাবে ইহার মূল বিনষ্ট করিব যাহাতে এই সংসার সম্কল্প পাপ 
একেবারে শুক্ক হ্ইয়! যায়। শুধু আকারটাই স্থুন্দর, মর্কটের মত 

চপল এই মনের বৃত্তি আমি জানিয়াছি আজ হইতে আমি এই আত্মনাশ 
কর মনোবৃত্তির প্রতি কিছুতেই আস্ত ' হইব না । "শত শত আশা 

রজ্জুতে বন্ধ হইয়া সংসারে অধোগতি কখন বা! উর্দধগতির দুঃখ প্রাপ্ত 
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হইলাম__আমি পরিশ্রান্ত. হইয়াছি এখন আমি বিশ্রাম লাভ করিব 
ইদানীং বিশ্রামাম্যহম্্। হায়! আমি হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম, 
মরিলাঁগ বলিয়া! কতই কীদিয়াছি-__এই' সমস্ত ছাঁড়িলাম ইদানীং 
নানুরোদিমি এখন আর কীদিব না। আমি জাগিয়াছি, আজ আমার 
আনন্দের দ্রিন। আঁমি আত্মারত্রাপহাঁরী এই চোর মন্কে দেখিয়াছি 
ইহাকে বধ করিব-**এই চোরই চিরদিন আমার সর্ববশ করিয়াছে । 
আমার মনোরূপ মণি এতদিন অবিদ্ধ ছিল, এখন বিদ্ধ, হইয়াছে 
এতকাল পরে ইহাতে শম দমাদি গুণ ব। সূত্র চালাইব। আমার 
মনোরূপ তুষার কৃণিকা বিবেক সূর্যের আঁতপে অচিরেই শুর হইয়! 
যাইবে । বহু সিদ্ধ সাধু আমাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন এখন . আমি 
পরমানন্দ সাধন পরমাক্মার অনুগমন করিপ। ্ 

আংত্মানং মণিমেকান্তে লন্দৈ বা লোকয়ন্ স্থখম্। 

তিষ্ঠাম্যস্তমিতান্যেহঃ শরদীবাচলেম্বুদঃ ॥ ৬৪ 

আমার এই হারাধন আত্মরত্রকে লাভ করিয়া আমি নির্জনে 

ইহাকে দেখিব আর স্থখে অবস্থান করিব। শর কালে হিমালয়ে 
মেঘ সকল যেমন -সকল কন্ম ত্যাগ করিয়। অবস্থান করে আমিও 

সেইরূপ অন্য সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এ হারাধন লইয়াই 
থাকিব। রা | প্র 

আহা! বিবেক গুরু তেম।কে আমি নমস্কার করি । তোমার 

প্রসাদে এই দেহ আঁমি এই ধনরত্ব আমার--এই সমস্ত অসত্যের 
স্ষুরণকে বিচার বলে দুর করিয়া মনোরূপ অতিবলবান্ রিপুকে নিঃশেষে 
নিপাত করিয়া উপশম প্রাপ্ত হইব। 



উপশম ১০ সর্গ। 
জনক ন্লীজাল্প কর্ড ব্য নিশ্চক্ত। 

বশিষ্ঠ দেব বলিলেন জনক রাজ এই সমস্ত চিন্ত। করিতেছেন 
এমন. সময়ে গ্রভীহারী সূর্ধ্যের রথাগ্রে অরুণের প্রবেশের ন্যায় তাহার 
নিকটে আঙিলেন। প্রতীহার বলিতে লাগিলেন দেব! আপনার 

'ভূজত্তস্তে সমস্ত ভূমগুল বিশ্রাম লাভ করিতেছে । রাজোচিত দিন 

ব্যাপার সম্পাদন জন্য গাত্রোথান করুন। স্ত্রীগণ কুন্ুম-কর্পুর- 
কুঙ্কুম  বাস্তি'জলপূর্ণ ঘট লইয়! স্নান ভূমিতে মু্তিমতি নদী দেবতার 
মত অপেক্ষা করিতেছে । আপনার সমান মণ্ডপ পদ্মের সহিত ম্বণাল 

্দুরচিত-_:কমল কহলার কাননবশ এঁ স্রানমগ্ডপে ভ্রমর নিকর শব্দ 
করিতেছে * 'কমলিনী সমূহ ঘার] সানভূমি, সরসী তীর ভূমির মত মনে 
. হইতেছে; ; স্লানের পরে আপনার সেবার জন্য চামর রথ হস্তী অশ্ব ছত্র 

_ অপেক্ষা করিতেছে। পুষ্পপুর্ণ পর ষনাস্ধুরাদি পরিস্কৃত মনোহর পাত্রে 
আপনার দেবার্টনা গৃহ সভ্জিত ! কৃতন্ান পবিভ্রপাণি, অঘমর্ণজপ 

: পরায়ণ দক্ষিণা প্রান যোগ্য ব্রা্ষণগণ মআাপনার জন্য অপেক্ষ। 

করিতেছেন! | আপনার ভোজনভূমি আপনার কান্তা সকল চণ্দন জল 
(সেকে শীতল করিয়া চঞ্চল চামর হস্তে আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান, 

. রহিয়াছেন। 

শীঘমুত্তিষ্ঠ ভদ্রংতে নিয়তং কাধ্যমাচর 
ন কালমতিবর্তন্তে মহান্তঃ স্বেধু কম্ম্মন্থ ॥ ৯ 

. শীঘ্র গাত্রোখান করুন, আপনার মঙ্গল হউক, নিত্য কর্ম আচরণ 

“করুন৷ মহাপুরুষেরা আপন কর্তব্য মে ০ বৃথ! রা হরণ 

করেন না । ” 

গ্রতীহার পতি এইরূপ বলিলে৪ রাজ! “চিত্রাং সংসারস্থিতিং, 

বিচিত্র] সংসার স্থিতির কথ! সেষ্টরূপই চিন্তা করিতে দ্াঁগিলেন। 
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রাম--যখন প্রবল -বৈরাগ্য আইস্চে। তন কি: নিত্যকর্ বাদ 
-দেওয়। চলে ? . লন 

রশ্িষ্টাদেব- না তাহা চলেন! ॥। সকল কার্ধ্যেরই সীমা আছে | 

. নিত্যকর্ম বাদ দেওয়! সীম। অতিক্রম কর । রাজা! জনকের ব্যবহ]রে 

দেখিবে এ ক্ষেত্র কিরূপ বিচার আবশ্যক । | 
রাম- বলুন। | 

ঝশিষ্টদেব-_রাজ। প্রতীহারীর কথ! শুনিলেন-_শুনিয়াও বিচার 
করিতে লাগিলেন রাজ্য কি? রাজা হাওয়ায় স্বখই ৷ কি? এই 

জবণভদ্কুর' রাজত্বে ত কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাই না। এই মিথ্যা 
শম্বর ন্বর-_মিথ্য। শাম্বরী মায়া বিলাস- সমস্তই . পরিত্যাগ করা 

উচিত। এই স্বগতৃষ্ণ। ত্যাগ করিয়া আমি একান্তে প্রশান্ত বারিধির 
মত অবস্থান করিব। এই অসত্প্রায়, বুথ! ভোগ বিজ.স্তণে আমার. 

কিলাভ? আমি সমস্ত কর্মত্যাগ করিয়া, কেবল সৃখ-_ছুঃখ লেশ শুন্য 

নিরতিশয় স্থখে স্থিতি লাভ করিব। জন্ম জরা জড়তা এই সমস্ত 
জন্বাল-টৈবাল শান্তির জন্য, রে চিত্ত! তুমি ভোগের অভ্যাসরূপ ভ্রম. 

চতুরাই ত্যাগ কর। ভোগের ভ্রম কি জান ? বিষয়ে অভিলাষ,  তৎপ্রতত্ব 
তাহার উপভোগ তত্স্মরণ যে যে অবস্থায়, চিত্ত. এই সমস্ত ভ্রম 
দেখিবে তাহাতেই জানিও মহাছুঃখে পড়িবে “পরমং ছঃখমেষ্যসি”। 
ভোগ করিব এই আশায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিবে ভোগের শক্তি নাই 

. তজ্ভন্ত অথব লোকভয়ে শান্ত্রভয়ে ভোগে নিবৃত্তি- এই ভাবে বারবার 

ব্বন্থবার কখন প্রবৃত্ত কখন নিবৃত্ত হইতেছ কিন্তু চিত্ত! তুমি সকল 

ভোগভূমিতে বিচরণ কর কখনও তৃপ্তিং ন গচ্ছতি-__-ভোগে কখন 

তৃপ্তি পাইর্ধেনা। অশএব রে পাপচিত্ত! এই তুচ্ছ ভোগচিস্তা 
ত্যাগকর। ভোগট। কৃত্রিম স্থখ__ইহা অনর্থ বীজ। ইহ! ত্যাগ 

করিয়! যাহ! অকৃত্রিম তৃপ্তি তাহাই লাতকর। 

রাঁজ। জনক এই চিন্ত! করিয় স্থির হইয়া! বসিয়া রহিলেন। চিত্ত 

শান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কোন চপলতা। নাই-_রাজ! চিত্রলিখিতের 

ন্যায় স্থির। -রাজচিত্ত অনুসন্ধপে স্শিক্ষিত প্রতীহারী গৌরবে ও ভয়ে 



( ৪৬ ) ূ 
আর কোন কথাই বলিষ্জত পরররিলর্কী । জন ভীবিত-_ প্রাণি জীবন নিদান 
রাজ! ক্ষণকাল তৃঠীন্তাবে থাকিয়া শমগুণ বিশিষ্ট মনে পুনরায় চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন--এখাঁনে এমন উপাঁদেয়কি আছে যাহার সাধনা জন্য 

যত্ব করিতে পারা যায় ? . অবিনাশী এমন কি আছে যাহাতে আমি 
প্ধৃতিং বর্ামি”_ যাহাতে আমি আস্থ। বা অন্থরাগ বন্ধন করিষ্ঠে পারি ? 

কাঁ্্য পরতভাতেই বা আমার প্রয়োজন কি-_ক্রিয়া শূন্য হওয়াঁতেই ঝ| 
কোন্ প্রয়োজন? এখীনে যাহা উদিত বা জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে 

তাহ। বিনাঁশ বড্জিত কখনও নয়__জন্মিলে অবই বিনাশ থাঁকিবেই। 
এই শরীর-_ইহা! অসছুথিত-ইঠগ মরুমরীচিকার মত মিথাই 
উঠিয়াছে। এই শরীর ক্রিয়া বাঁন হউক ব' অক্রিয়া বান হউক দেহ চলন বা 

অচলন দশাতে তুল্যরূপে স্থিত চিন্মাত্র স্বভাব ষে আমি, তাহাতে আমার 

ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি আর অপ্রাপ্ত কর্মের বাণ করিব না এবং প্রাপ্ত 
কর্মাও তাাগ করিব না । আপনি আপনি নিরতিশয় আনন্দ আত্মাতেই 

থাকিব ।-প্রারন্ধনশে যাহ। উপনীত হইবে তাহাতেই স্পন্দিত হুইব ) 

ূ না আঁদিলে যেমন আছি ভেমনিই থাকিব । আমা কর্তৃক কিছু কৃতও 

হয় না, হ্বকৃতও হয় না? ক্রিয়াবান থাঁকি বা অক্রিয় থাকি আমি 

স্বরূপে যাহা তাঁহ। ভিন্ন যাহ! কিছু প্রাপ্ত হইতেছি তাহাই অসত__ 
তাহাই মিথ)-_তাঁহাই মরু মরীচিকার মত ভ্রান্তি মাত্র । আমি 

কিছু করি ঝ না করি শান্ত্রবিহিত কর্্মই হউক বা লোকপ্রাপ্ত কর্ম্মাই 

হউক-_-এই সংসারে উপাঁদেয় বলিয়। বাঞ্ু1 করিতে পারি এমন কিছুই 
নাই। বথাপ্রাপ্ড কর্ম উত্খিত হইয়া এই দেহ কোন কিছু কম্মে 
স্পন্দিত হয় হউক। অস্পন্দিত এই দেহ ক্রিয়াহীন এই দেহ শু 
হইয়া ষাইবে ইগাঁরই বা আবশ্যক কি? 

স্থিতে মনসি নিক্ষামে সমে বিগতরঞ্জনে। 

কায়াবয়বজৌ কার্ষ্যো স্পন্দাস্পন্দৌ ফলে সমৌ ॥ ২৮ 
মন যদি নিক্ষাম হইয়া এবং বিষয়ানুরাগ রঞ্জিত না হুইয়! সমভাবে 

অবস্থন করে, দেহ ও হত্তথাদাদি অনয়বর্জনিত 'কাঁধ্যের স্পন্দন বা 
অস্পন্দন পাপ পুণ্যোদয় লক্ষণ ফল সমানই । 

কর্মীজান্ত ফল শ্রাধু মন! কর্তু'ভোক্ত, তে । 
তন্মিন্ প্রশান্তিমায়াতে কৃতমপ্যকৃতং নৃণাম্ ॥ ২৯ 



উৎসব। 
আতমালামাম্্র নম2। 

অস্ভৈব কুরু যচ্ছুয়ে। বৃষ; সন্ কিং করিধাপি । 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপষায়ে । 

২৫শ বর্ষ। | আষাট, ১৩৩৭ সাল। ৰ ৩য় সংখ্যা 

০ ০৯০ পচে 
খপ্পরে ক্যস্প্্সথ ও পাপা পাত মি 

“প্রেম-ত্বামা” । 
শুধু তুমি ভালবেস 

আমারে হে হৃদয়-স্বামী । 

তোমার প্রেমে নাই বিরহ 
তাই আমি সে গপ্রেমকামী॥ 

 মিলেছিল অনেক বন্ধু, 

কিন্তু ওহে প্ররেম-সিন্ধু 

তাদের প্রাণে নাই প্রেমবিন্দু, 

(শুধু) স্বা্থভর] হদয়খানি ॥ 

ভালাবাস! তাদের, প্রাণে 

বিরহ, বেদন! দানে ; 

ভেঙ্গে দেয় মোর কোমল পরাণ 

কাদি আমি দিনষামী॥ 

তোমার প্রেম ষে অসীম অপার 

ডুবেছে তায় পরাণ যাহার-_ 

সে যে মুগ্ধ হয়ে, মত্ত হয়ে 

গেছে ওহে প্রেমস্বামী ॥ 



০১৩ উত্সব। 

( ওগো) সেই প্রেমেতে আমায় ডুবাও 
আমার আমিত্ব ঘুচাও ; 

শেষে ডুবে যাৰ অতল প্রেমে 

মুগ্ধ হয়ে আমি ॥ 

নৌক। ড্ঙ্বি। 
যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই যদি চক্ষু দেখে আর মনে মনে তাহার 

সম!লোচনা করে, কর্ণ যদ্দ সকল কথাই শুনে আর ভাল মন্দ ভাবন] করে, 
বাক্ যদি পোকসঙ্গে সকলের কথায় যোগ দান করে এবং নিজের মতাঁমত 

প্রকাশ করে, তবে জানিও ভোমার ইন্ত্রিক্* বিষয় লইয়া! আছে এবং বিষয়ে 

বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ে চরিতে থাকে মনও তখন ইন্দ্রিয়ের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবেই । এইরূপ মনের-_এইরূপ পুরুষের জ্ঞ/ন রত্ব যখন চুরি 
হইয়। যায় তখন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে বায়ু যেমন সমুদ্র মধ্যে ঘূর্ণিত করিয়া 
ডুঝাইপ্। দেয় সেইরূপ অসংঘমীর দেহ নৌক1ও সংসাঁর সমুদ্রে ডুবি হইয়। যায়। 
এষ্ঠ যে যা তা দেখ, যা তা শুন, যা তা কথা কও এই সমস্তই বিষয়ে আসক্তি । 

বিষয় মিথ্যা, বিষয়াপক্তি মৃত্যু সর্ব! ইহার দৃঢ় অভ্যাস যদি না কর তবে বুঝিও 
তুমি শঠ, ভোগ লম্পট । রক্ষা পাইতে চাও তবে সমস্ত অনাত্মার বস্তুতে 

বৈর।গ্য অভ্যাস কর। 

ভর ডুবি হইতে ষাদদ না চাও তবে পূর্ব হইতে সতর্ক হও নাবিক 

ঝনে করিল এখন হইতে পাল খাঁটাইবার আয়োজন করিবার দরকার নাই-_ 

অঃকাশ ত বেশ পরিফার__বাযুর বেগও আদৌ নাই-_কোথাও মেঘের চিন 
পর্য্যস্ত নাই বেশ পাড়ী দিয়! চলিয়! যাইব-_এই ভাবিয়! নাবিক নৌক1 ছাড়িয়া! 
দিল- পূর্ব্ব হইতে কোন কিছুরই আয়োঞ্জন করিল না। নৌকা! আসিল মাঝ 
প্গাঙ্গে”। অকন্মাৎ বিছ্বাৎ চম্কাইল, মেঘের শব্ধ হইল, বায়ু প্রবল বেগে 

বহিতে লাগিল-_-এক মুহূর্তে এই সব হইতে লাঁগিল-_নাবিক পাল খাটাইবার 



নৌকা ডুবি। ' ৯১ 

চেষ্টা করিতে না করিতে নৌকা ডুবি হইয়া গেল। নাবিকের 'মত তুমিও যদি 

গ্রমত্ত হও-_পুর্র্ব হইতে সাবধান না হও তবে একক্ষণেই তোমার নৌকা 

ডুবিবেই। পূর্ব হইতে ইন্দ্রিয়জয়ে যদি চেষ্টা না কর, ইন্দ্রিয় সমূহকে 
বিষয়েই যদ্দি ছাড়িয়া রাখ তবে তোমার অকালেই নৌকাডুবি হইবে। 

ইন্দ্রিয় সংযম সহজে হয় না, হট করিয়া ইন্টিয় নিগ্রহ হয় না। ইন্জ্ির 
যম পুর্ণ মাত্রায় হয় তখন যখন তুমি এক দিকে দুভাবে বিষয় বিরক্ত 

ভভ্যাস কর এবং অন্ত দিকে সর্বদ1 ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের 

লীলা, ভগবানের স্বরূপ লইয়। থাকিতে প্রাণপণ কর। এক কণার বৈরাগ্য 

অন্যাস ও জপ ধ্যান আত্মবিচার লইয়! সর্বদ1 থাকিতে চেষ্টা করা-_ইহাই 
সাধনা । 

শুনিনে এই সাধনার কথ? বদি প্রয়োজন না বুঝি! থাক, তবে শুনিতে 

রুচি হইবে না । পিপাস! না পাইলে জল পানে কে প্রবৃত্ত হয়? যদি ইন্দ্রিয়ের 
বশবর্তী মন তোমায় কি জাল! দেয়, শেষে কেমন করিয়া বু রোগ উৎপন্ন ক রয় 

অকালে তোমার প্রাণ সংহার করে, অন্ততঃ অন্ত লেকের এই দশ! দেখিয়াও 
যদি আপনার অবস্থ। না দেখ--তবে এ প্রমত্ত নীবিকের মত নিশ্চয়ই 

তোমার নৌকাডুবি অসময়েই হইয়া যাইবে । 
ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজন কিন্তু সকলেরই সর্বদ1 শাঁছে 'ুথাপি যদি ন। শুন 

তবে অকালে মরিবেই অথবা বদি হুষ্ট লোকের পরামর্শ শুন অর্থাৎ যদি পাপ 

একটু আধটু হয় হটক,তথাপি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিতে যাইওনা--একটু 'মাধটু 

প।প হইলেও শেষে ইন্দ্রিয় সঘম আপনিই হইয়া যাইবে, মূ, ছরস্ত অদৃরদর্শী 

লোকের এই মূল ঘাতক উপদেশ শুনিয়। মজিওনা শাঙন্গের কথা শ্রবণ কব, 

করিয়। গ্রথম হইতেই সতর্ক হও । 

ভ্োমার মধ্য যেমন একজন রাজাও আছেন সেইরূপ আব এক '্রব্ল 

প্রতাপশালী মন্ত্রীওত আছে। 

দৃষ্টে তশ্মিন্ মন্কীপালে স মন্ত্রী বশমেতি চ। 
হেশ্মি্চ মন্ত্িণ্যাক্রান্তে স রাগ দৃশ্ততে পুনঃ ॥ 
যাবন্ দৃষ্টো রাজাইসৌ তাবন্ ন মন্ত্রী জীয়তে। 
মন্ত্রী চ যাব জিতস্তাবদ্রাজা ন দৃণ্ঠতে ॥ 

রাঞ্জাকে দেখিলে তবে মন্ত্রী বশ হইবে আবার মন্ত্রীকে পরাজয় করিতে 

পাঁরিলে তবে রাজ দর্শন হইবে। যতদিন রা।জদর্শন না হইতেছে ততদিন মন্ত্রীকে 
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জয় করিতে পারিবে না, আবার মন্ত্রীকে জয় যতদিন না করিতে পারিতেছ 

ততদিন রাজদর্শনও হইবে না। 

ংশয়ে পড়িলে কি? মন্ত্রী জয় না হইলেও রাজা দর্শন হইবে ন৷ 
আবার রাঞ্জ দর্শন না হইলেও মন্ত্রী জয় হইবে নাঁ_ইহ! কিরূপে হইবে? 

হাঁ_সমকালে এই হুষ্টয়েরই, অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই ত একমাত্র 

করণীয়--তবেই মানুষ হওয়া যায় নতুবা কাম ক্রোধাদ্দি পশুর দাস হইয়া 
অকালে *ম্বাধিকারচ্যুত” ও নৌকাডুবি । বুঝিতেছত এই রাজা কে? আর 
এই মন্ত্রীই বা কে? ভগবান্ বশিষ্ঠ উপদেশ দিতেছেন__ 

বালবল্লালয়িত্বৈনং যুক্ত নিয়ময়স্তি ষে। 
রাজানং তং সমালোকাা পদমাসাদয়স্তিতে ॥ 

*লালয়েৎ চিত্ত নালকং* চিত্ত বালককে বশ করিলে ইহাকে বালকের মত 

কিছু দিতে হইবে এবং মুহুমুছ বিষয় দোষ খাপন করিয়] বঞ্চনা করিতে 

হইবে। *্লালম্বিত্বা অল্পবিষয় প্রদানেন মৃহুব্বিষয় দৌষখ্যাপনেন বঞ্চয়িত্বা 1” 
একেবারে বিষয় সমুহ বর্জন কর! নয় কিন্ত সামাহ্ট ভোগ দিয়! এবং পুনঃ পুনঃ 

ভোগের দোঁধ সকল উল্লেখ করিয়। ইহাকে বঞ্চনা করিতে হইবে। যুক্ত দ্বারা 

মনকে নিয়মিত করিতে হইবে। যুক্তি হইতেছে__ 

বিষয়।ন্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেবহি সর্বথা । 
অনাস্থা পরম। হোষ! স৷ যুক্তিম্মনসে। জয়ে ॥ 

মনোজয়ের যুক্ত হইতেছে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সর্বপ্রকারে অনাস্থ। জন্ম।ন। 
একদিকে ভোগের প্রতি অনাস্থা অন্তদিকে সর্বদ। ভগবানকে লইর1 থখকিবার 
কাধ্য অভ্যাস । বিষয়ে অরতি কিছুতেই স্থায়ী হইবেনা বতার্দন পর্য্ত 

শ্রীভগবানে রতি না লাগিবে। 

মন্ত্রী জয় ও রাজদর্শন চেষ্টা দ্বার বখন সম্পূর্ণরূপে রাজদর্শন হইবে তখনই 

ইন্দ্রিয় জয় হইবে। | 

সর্বদ। ভগবানকে লইয়া! থাকিবার অভ্যাস যিনি না৷ করেন এবং বিষয়ের দোষ 

নিরস্তর দেখিয়] দেখিয়। প্রথমে অল্প বিষয় দিয়া মনকে যিনি বঞ্চনা না করেন 

পরে পূর্ণ মাত্রার ভগবানে ডুব দিতে যিনি অভ্যাস না করেন তাহার নৌকাডুবি 

হইবেই। কিন্তু সৎসঙ্গ এনং সংশান্ত্র সাহায্যে অনুষ্ঠান পরায়ণ হুইয়া ভগবানের 
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অনুগ্রহের অনুভব করিতে করিতে 'ধিনি জীবনপথে চলিতে পারেন তিনিই 

নৌকাডুবি হইতে বাঁচিয়। যান। 
বুঝিলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান কিরূপে হইবে? 

(১) নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ভগনানের করুণ] প্রার্থনা | সঙ্গে সঙ্গে 

সদাচার ও পবিত্র আহ।র কর! | 

(২) সৎসঙ্গে ভগবানের স্বভ।ব ও কাধ্য সর্বদা আলোচন! কর]। 

(৩) সংশান্ত্রে জপ ধ্যান ও আত্মবিচারের কথা স্বাদ] পাঠ করা ও অন্তকে 

প্রবুদ্ধ কর! । 

(৪) যাহ] শুন, যাহ! দেখ, যাহ! স্পর্শ কর তাহাকে অনাত্ম। জানিয়া 

বিষয় বৈরাগ্য দৃঢ় কর। এতত্তিন-_শোকসংবিগ্ন অজ্জুনকে ভগবান যেমন হস্ত 

তুলিয়া আশ্বাস দিতে দিতে উপদেশ করিয়াছিলেন_-সেই মূর্তিতে তিনি যেন 

তোমাকেও উপদেশ করিতেছেন এই চিত্রটি হৃদয়ে অস্কিত করিয়] সর্বদ1 নাম 

কর এবং ভুল হইলে এ্রমৃদ্তি যেন তোমাকে সজাগ করিতেছেন ইহ] ভাবনা 
করিয়া! জীবন সংগ্রামে ভাগরাসর হও। আর নৌকাডুবির ভয় থাকিবে ন1। 

এক কথার যাহ1!ই হয় হউক স্বধণ্ম ছাড়িও না এবং সর্বদ1] নাম জপকে 

প্রধান অবলম্বন কর, করিয়া যথা প্রাপ্ত কম্মে স্পন্দিত হও এবং পর্বদ] বিষয় 

দোষ দর্শন অভ্যাস কর-_হুইবেই। 

ভাল হইবার আয়োজন । 
চিরদিনই কি আয়োজন চলিবে ? 
বয় হইলেই কি দোষ যায়? যতদিন দোৌষ থাকে ততদিনই ভাল হইবার 

আয়োজন করিতে হয়। 

তনে ত আর আশ] নাই, আর কণে হইবে? 

ভাল হইবার আপ! ছাঁড়িতে নাই। যদি জীবনের আর একদিনও 

অবশিষ্ট থাকে তথাপি শুভ আশ। রাখিতে হয়, শুভ চেষ্টা যতটুকু পার করিতে 

হয়- ইহাতেও সেই সর্ব ক্ষমাসারের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। তিনি যে পরম 
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কারুণিক। তাঁর কেহ ঘ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। যে ভাল হইবার চেষ্টা 
করে তাহাকে তিনি সাহাষ্য করেন। যে চেষ্টা করে ন। তাহার প্রতি তিনি 

উদাসীন। সর্বদ। সঙ্গে থাকেন সত্য কিন্তু যে তাহাকে “আমার তুমি 

আছ" বলিয়া যথাস।ধ্য উদ্যম করে তাহারই তিনি বন্ধু হইয়! থাকেন। তিনি 

যে দীনবন্ধু, ইহাই যে তাহার শ্বভাব। 
ভাল হইবার আয়োজন কি করিব? 

অগ্রে দেখ এখনও কি দোষ রহিল--তারপরে ভাল হইবার চেষ্টার কথ। 

বলিব । 

দৌষ সকল ধরিতেও পারি ন1। তুমি ধরিয়! দাও । 

আচ্ছ।। শ্রবণ কর। 

বল। 

দেখ মন, বাক্য ও শরীর দিয়াই মানুষ দে।ষ করে। সেই অনুসারে 

মানুষের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ভ্রিবিধ কন্মজগতি হয়| 

শরীর দ্বারা কি দোষ মানুষ করে জান? উৎপীড়ন করিয়া, বা কৌশল 

করিয়া, বা] প্রভারণ৷ করিয়া কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করা; কোন প্রাণীকে 

কষ্ট দেওয়া না হিংসা করা এবং পর দার গমন করা, শরীর দ্বারা এই সমস্ত 

দোষ যখন মানুষ করে তখন তাহার 'অধোগতি হয় । 

বাক্য দ্বার। কেন দোষ মানুষের হয় জান? 

কোন মান্ুষকে-_-ভূৃত্যই হউক বা ইতর জাতিই হউক, বা সমান অবস্থার 

লোকই হউক, বা উচ্চ অবস্থার লোকই হউক যদি কাঠাকেও অগ্রিয় বাক্য 

বল তবে বাঁকাজ দোষ হয়। বাকাজ দোব বহু প্রকারে হয়| মিথা। কথা 

কওয়া, অস্ক্ষাতে অন্যের দোষ উদঘাটন, সত্য হইলেও রাজ রাজ.ড়ার কথ।, 
দেশ বিদেশের কথ, গ্রামের লোকদিগের কথ|-_এই সমস্ত নিশ্প্রয়োজনীয় 

কথা-_-শনাবশ্বাক সমালোচনা, পরনিন্দা, পরচচ্চার কথা এই সমস্ত অসশ্বন্ধ 

প্রলাপ-_বুঝিতেছ অপ্রিয় বাকা, মিথ্য/ কথন, খলতা, ধূর্ততা, চতুরালি 
ইত্যাদি পৈশুন, এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ এই চারি প্রকার বাক্য দোষ অধোগতির 

কারণ । 
মনে মনে ভাবনার দোষ কি জান? পরের দ্রব্য পাইবাঁর জন্ত মনে মনে 

স্গৃহ! রাখ, অর্থাৎ পরের ধন, পরের স্ত্রী অন্তায় পূর্বক, ছল চাতুরী করিয়! 

কিরূপে গ্রহণ করিব মনে মনে এই চিন্ত। করা, এই মব লোক জন্ব হইবে 
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কিরূপে, ইহার! দগ্ডিত হইবে কিরূপে তাহার চিন্তা, পরলোক নাই, দেবনা 
ব্রাহ্মণ নাই, বেদেও মিথ্যা কথা আছে, মনে মনে শাস্ত্রের দৌষ চিন্তা করা__ 
বুঝিতেছ - পরদ্রব্যে স্পৃহা, মনে মনে কাহারও অনিষ্টচিন্তা, পরলোক নাঈ, 
দেবত] নাই, শান্ত্র মিথ্যা, ব্রাঙ্গণ নাই ইত্যাদি মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ এই 
তিন প্রকার মানগিক কন্খম অধোগতির কারণ। 

মানসিক দোষ চারি প্রকার, বাক্য দোষ তিন প্রকার এবং শরীর দিয়! 

দোষ তিন প্রকার এই দশবিধ দোষ থাকিতে ছুমি কখন গুভপথে উঠিতে 
পারিবে না। 

এই সব দোষ দ্ব।রা কি অনিষ্ট হয় ? 
মনে মনে ভাবনায় দোষ কর মন দ্বারাই তাহার ফল ভূগিতে হইবে, বাক্য 

দ্বারা দোষ কর বাক্যদ্বারা তাহীর ফলভোগ করিতে হইবে, শরীর দ্বার! 

দেষ কর শরীর দ্বারাই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। 

শরীরজ কম্ম-দোষ দ্বার! স্থাবর হইয়া যাইবে অর্থাৎ বুক্ষলতা ইত্য।দি হইয়া 

যাইবে ) বাঁচিক দোষ দারা পক্ষী পশু ইত্যাদি হুইয়! যাইবে ) মানসিক দোষ 
দ্বার! অন্ত্যজ হাড়ী ডোম ইত্যাদি হইয়! যাইবে। 

শীন্পু কি এইরূপ দেখাইতেছেন? 

ইাঁ_ধাহার! ত্রিকালদর্শী, ধাহারা সমাজ গঠন করিবার শক্তি রাখেন 
সেই ভগবান্ ভূগ্ড ভগবান্ মনু প্রভৃতি খাষগণ ইহা জীবের কল্যাণের জন্ত 
বলিকাছেন। 

মনকে? 

সমস্ত বেদের অর্থ মনন করেন যিনি তিনিই মন্ু। পরম।আ্ীই জগতের 

নর নারীর কল্যাণের জন্ত সর্বজ্ঞত! এবং শ্বধ্যশীলী হইয়। মনুরূপে প্রাছভূ্ত 
হয়েন। মনুসংহিতা ভূণ্ড দেবই বণিয়াছেন। 

ভূগুদেব কি ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই জানিতেন? 
৬/কাশীধামে ত্রিপুর। ভৈরবী গলীতে ভগবান্ সহায় নামক ব্রাঙ্গণের নিকটে 

ভৃগু সংহিতার কিয়দংশ আছে। কোন মানুষের জন্ম কুঁণ্ডলী তাহার নিকট 

পাঠাইয়। দিলে তিনি ভৃগু সংহিতার মধ্য হইতে এরূপ গ্রহ সন্নিবিষ্ট ভূগুদেবের 
গণনা বাহির করিয়! ভৃগুদেবের লিখিত ফলাফল লিখিয়৷ দিয়! থাকেন। 
আমর! শত শত লোকের ভূগুদেব লিখিত ফলাফল যাহ! দেখিয়াছি তাহাতে 

দেখিয়াছি এই কণিষুগের মানুষের জীবনে দেই সমস্তই ঘটিতেছে-_ঠিক ঠিক 
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জীবনের ঘটনা ঘটিতেছে _ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবেই। আশ্চর্য বিদ্যা 
ভারতে এখনও আছে । 

এই যে মানস দোষ, বাকাজ দোষ, শরীর দিয়। দোষ ইহার প্রতীকার 

করিবার জন্ঠ শাপ্ধ কি কোন উপদেশ দিয়াছেন? 

শান যেখানে দোষের ব! অপরাধের উত্তেখ করিয়াছেন সেইখানেই 

প্রতীকারও দিয়াছেন । 

মন্ুংহিতা কোন্ পাপে মানুষের কেন গতি লাভ হয়, কোন্ কোন্ রোগ 

মানুষকে আক্রমণ করে সমস্তই দেখ ই দিয়াছেন এবং প্রতীকারও দেখাইয়া 
দিয়াছেন । 

কোন্ কোন্ পাপ পচামান হুইপ কে।ন কোন রোগরপে দেখা দেয় 
--ইহা জানিতে ত বড়ই কৌতৃহণ হইতেছে | বলিবেন কি ? 

মন্ুসংহিত। পাঠ কর-_গুধু নভেল নাটক পড়িয়৷ ক্ষণিক মানন্বরূপ কলুষতা 

অর্জনে জীবনকে বিফল করিয়৷ কি লাভ হইবে? 

মনুসংহিতা নিত্য পাঠের পুস্তক । আমি ইহা বিশেষ ভাবে পড়িব এখন 

আপনি বলুন মানুষের মধ্যে যে নানাপ্রকার রূপ বিপর্ধ্যয় দেণ যায় তাহ! 

কি কারণে হয়। 

ইহজন্মকৃত ব1 পূর্বজন্মকৃত দুশ্রিত্রতার চিহ্ন সকল উল্লেখ করিতেছি 
শ্রবণ কর। 

ব্রাহ্মণের স্ব্ণচুরীর চিহ্ন কুনখ__ অন্নচোর- মন্দা গ্রিগ্রন্ত। 
কুৎসিতৎনখত্ব। আজ্ঞ! না লইয়া! প্রকাশক-বোব1। 

হ্রাপানের চিহ্ন শ্াবদস্ত-_ বন্ত্রচোর-_শ্বেতকুষ্ঠত্ব | 

কৃষ্দত্ত | অশখচোর- খোড়া। 

ব্রহ্মহত্যায়_ ক্ষয়রোগ | দীপ চোর-_-অন্ধ | 

গুরুপত্বীগামী-হুশ্চর্্মা | দীপ নির্বাণকারী-_কাণ।। 

নিন্দাকারী-__ছূর্গনধ নাসিক | হিংস্থক-_বনুব্যাধিপ্রস্ত। 
(পিনাসাদি রোগগ্রন্থ ) পরক্ত্রীগামী-_-বা তব্যাধিতে ম্ফীত ও 

অপবাদকারী-__মুখে দুর্গন্ধ । স্থল দেহ।' 

ধান্য চোর-_অঙ্গ হীন। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

একদ্রব্যে অপর দ্রব্যমিশ্রিতকারা 

অতিরিক্তাঙ্গ । 
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এতন্িক্ন বাহাদুরী লইবার জন্ত মিথ্যা কথা, রাজ রাজ ড়ার কাছে পরানিন্দা, 
গুরুর প্রতি বৃথ! জেদ, বেদশিন্দী, কুটসাক্ষ), সুহৃদ বধ, গর্হিত ও অখাদ্য ভোজন, 

গচ্ছিত বস্ত ব! দ্রব্য অপহরণ, অযাজ্য-যাজন, আত্মবিক্রয়, গুরুত্যাগ, পিতা মাত। 

ত্যাগ? স্বাধ্যায় ত্যাগ, বেতন লইর1 অধ্যাপন, ভূতোর নিকট অধাপন ও দান 

গ্রহণ, অধিক্রেয় বিক্রয়, ওষধি হিংসা, স্রীঘার। জীবিক! নির্বাহ, অভিচার কর'ঃ 

কাচ! বৃক্ষ কাঠ জবালান, নিন্দিত 'অন্ভোজন, খণ শোধ ন1 কর, অসৎ শাস্ত্র পাঠ, 

বৃত্যগীত।দিতে জীবিক1, পশুচুরি ইত্যাদি কর্মার| বহুবিধ রোগ ও হুর্দশা গ্রপ্ত 

হইতে হয়] 

বুঝিপাম_ কিন্ত কিরূপে পূর্্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত ভওয়া যার? 
পাপ নিষ্কতির জন্ত বছ বিধ প্রারশ্চিন্তের বিধান কর! হইয়াছে । মিত 

ভোজন, ইন্দ্রির সংযম, দান, স্বাধ্যায়, মন্ত্র জপ, গায়ত্রী জপ, প্রাণায়াম, গে 

ব্রাহ্মণের হিতে রত হওয়া, ইত্যাদি বহু উপায় বলা হইয়াছে । অন্থতাপ, তপন্তা, 
অধায়ন ও দান সাধারণতঃ পাপ মুক্তির উপায়। 

ছুক্ষম্নকে ঘ্বণা করিশে শরীর দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিন্ত হয়, পাপ করিয়। 

সন্তাপ কর! চাই এবং আর করিন ন1 বলিয়। নিবৃত্ত হওয়া চাই এবং শরীর, মন ও 

বাক্য দ্বার! শুভ কন্মন করিতে হয়। 

কিছুদিন ধবিয়! এ সমস্ত কর, মন আর পাপ দ্বার ভারী থাকিবে না-_ইহ! 

আপনিই বুঝিতে পারা যার। পিত। মাতার সেবা! না করা, গুরুর নিকটে 

অপরাধী হওয়। ইহা! যখন জীণনে ঘটে অথচ পিতা মাতা গুরু যখন গত হয়েন 

তখন গ্রত্যহু তাহাদিগকে শ্মরণ করিয়! ক্ষমা গ্রার্থনায় কিছুদিন পরেই বুদিতে 

পরা যায়__-পাপের ক্ষমা আসিতেছে । তপ্ত! প্রভাবে সর্ববিধ পাপ হইতে 

মুক্ত হওয়া যায়। 

বুঝিলাম কি করিতে হইবে। তথাপি কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আর পাপ 

না হইতে পারে তাহার সহঞ্জ উপায় কি শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন ? 

এট মনু সংহিতাতে পমস্তই বল! হইয়াছে । এই বিষয়ে কল্যাণ 

প্রার্থীর নিত্যকরণীয় বিষয়টী বলিয়। এই প্রবন্ধের উপসংহার করা 

যাইতেছে। 

ইন্দ্রিয় দমন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্জিযস নিগ্রহ__-ইহাই হইতেছে হৃদয় শুদ্ধ 

করবার একমাত্র উপায়। হৃদয় শুদ্ধ কর, বুদ্ধি শুদ্ধ কর এই জন্মেই ভগবান্ 

লইয়া সর্বদ| থাকিতে পারিবে । 

৮ 
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ইন্ছ্িয় সংযম না করিলে দোষ যায়ন--আবার সর্বদা ভগবান্ লইয়া 

না থাকিতে পারিলেও সর্বদা ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। যাহাদের ইন্দ্রিয়, 

বিষয়ে বিচরণ করে, তাহাদের শরীর, বাকা ও মন দোযযুক্ত কাঁধ্য করিবেই। 

ইন্দ্রিয় ষে বিষয়ে চরিয়] বেড়ীইতেছে তাহ] কি দিয়! বুঝিতে পার! যায়? 

মনে মনে মননের বস্তু ধর! যাহাদ্দের না থাকে, মন ধাঁছাঁদের খালি খাকে 

তাহারা যখন যাপায় তাই ধরে তাই ভাবে আবার তৎক্ষণাৎ অন্যটা লইয়াও 

এরূপ করে। এইরূপ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া! হাবুডুবু খায়। মনে কর 
তুমি রাস্তায় বাহির হইয়া, তোমার মন যদি ভগবান লইয়) না থাকে তবে 

বায়স্কোপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তোমার চক্ষু পড়িবেই__দেখ মাত্রই পড়__- 

এইরূপ, পুরুষ দেখ ব৷ স্ত্রী দেখ সঙ্গে সঙ্গেই ভাল লাগা মন্দ লাগা_-ইত্যাি 
ইত্যার্দি। কিন্তু যাহাদের মন ন।ম লইয়া থাকে বা রূপ লইয়া থাকে 
ব এক কথায় ধ্যান লইয়া থাকে তাহার। যাহ! দেখে যাহা শুনে 

তাধ। ভাল করিয়া দেখেও না__ভাল করিয় শুনেও না লোক সঙ্গেও 

ইহারা একনারে মুখ খুলে না_-ভিতরে আপনার কাজ লইয়াই 
থাকে--কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে-_দরকারী উত্তর দিয় নিরস্ত হয়-__-মনে 

মনে আপন কাজ করিতে থাকে | বুঝিতেছ সর্বদা কোন না কোন প্রকারে 

ঈশ্বর লইয়! ন! থাকিতে পারিলে পাপের হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়াই 

যায় না। ইক্জির বিষয়ে বিচরণ করিপে_-খালি মন তাহাদের পশ্চাতে 

ছুটিবেই-- ইন্দ্রিয়ের অধীন মন হইলে বুদ্ধিও মনের অধীনে আপিয় যায় 

উ্ধন বুদ্ধির নাশ হয়-_বুদ্ধি নাশ হইলেই মান্ুষের*ক্ঞানরত্ব চুরী হইয়। মায়__ 
ইভাই ত ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে চলা। 

হায়! থর পরায়ণ না হইতে পারিলে মানুষ এই মৃত্য সংসার সাগর 
পাব হইতেই পারে ন। দেখিতেছি। কোন উপায় এখানে আছে 

কি? 

শান্ত্র বু উপায় দেখাইতেছেন_-তোমাঁর উপযোগী যাহ! তাহ? মুখ্য ভাবে 

ধরিয়া! তুমি মিশ্রপথে চলিতে থাক ক্রমে আপনিই বুঝিবে সুপথে চলিতেছ, 
আপনিই বুঝিবে ভগবানের অনুগ্রহ পাইতেছ । 

কত রকম উপায় বলুন । 

গুণ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের হইয়াছিল, কীর্ডনে শুকদেবের, স্মরণে 

গুহলাদের, চরণ সেবনে লক্ষ্মীর, পুজনে পৃথুর, প্রণামে অক্রুরের, দাস্তে 
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হনুমানের, সখাভাবে অর্জুনের, আত্মনিবেদনে বলির, উল্টানামজ্রপে বান্মীকিব 

ইত্যাদি । | 
আমার সর্বদা] করিবার যাহা তাহ] পাইলাম--*থাপি কর্ম ত করিতে 

হইবে ? 

নিত্য কর্ম কখন ত্যাগ হয় না। বিধি পূর্বক সন্যাস যতদিন না হইতেছে 
ততদিন নিত্য কর্ম করিতেই হইবে। আর বয়স হইলেই যে পন্্যাঁস ল্টতে 

হইবে ইহারও কোন বিধি নাই। সন্নযাসের উপযুক্ত না ভইয়া সন্ন্যাস লইলে 

বু পাঁপ আশ্রয় করিবে। সেইজন্ যতদিন সে অবস্তা ভগবান না দিতেছেন 

ততন্দন ধরিয়া ভক্তি সাধনা নিত্য করা উচিত। রাজা অম্বরীষ ইহ। 

করিতেন । 

সর্বদা! ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারা যাঁয়__-ইহার জন্য জপ ধ্যান 
অত্মবিচার লইয়া! থাকিতে হয়। তাহার পর মণ্কে ভগনচ্চরণ চিস্তনে, 

বাকাকে গুণকীর্ভনে, তস্তদ্বয়কে মন্দির মার্জনে ও সাধু স্বোয়, কর্ণদ্বয়কে 
কথা শ্রবণে* চক্ষুদ্বয়কে মৃত্তি দর্শনে ও মূর্তি গামার দিকে সর্বদ1 চাহিয়া আছেন 

সর্বদ1! মননে, শরীরকে ভক্তপাদম্পর্শনে, রসনাকে প্রপাদ গ্রহণে, চরণদ্বয়কে 

ভীর্থভ্রমণে ও সাধুদর্শনে, মন্তককে প্রণামে, কামনা] সকলকে ভক্ত ও ভগবানের 
সেবক হইবার জন্ত _ পূর্র্ব হইতেঈ নিযৃক্ত করিবে । নতুবা যদি বল সময়ে 
করিব তবে নাবিকের মন্দ বুদ্ধিতে পূর্র্ব হইতেই পাপ খাটানর আয়োজন না 
থাকিলে যেমন পরিষ্কৃত আকাশ থাকিয়া মধ্য গঙ্গায় নৌক] আপিলে 

একক্ষণে মেঘ উঠে ঝড় আসে আর পাল খাটাইপার চেষ্টী কবিবার 'অবপর 
না দ্রিয়াই অবোধ নীবিকের নৌকাডুবি হইয়া যায় তোমারও সেইরূপ হইয়া 
যাইবে--কত লোকের তাহাই হইতেছে-__-ভারপরে হাঁয় হায় করাই সার হইনে। 
তাঁই পুর্ব হইতে সাবধান হও । শাস্ত্রে সর্বত্রই এক উপদেশ_ অসত্য নিষয়ে 

বিরক্তি এবং সত্য আত্মীয় রতি-_ইহাই মুক্তির উপায় | 

শ্রী স 



নৈমিষারণ্যে সৃত-সতবাদ। 
( উপক্রমণিক!] ) 

দ্বাপর যুগ অবসান প্রায় । কলি আগমনোনুখ । তত্দর্শনে ষষ্টী সচ্র মুনিবৃন্দ 
সাতিশয় ভীত হইগেন। 

কলিক৷ল বিভীতা ন্মো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ | 

ব্রঙ্মণাত্র সমাদিষ্ট শ্চরুং দত্ব! মনোময়ম ॥ 

কথিতঃতেন নঃ সর্বান্ গচ্ছন্তে তম্ত পৃষ্ঠতঃ। 
নেমিঃ সংশীর্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্ৃতঃ | 

কলেন্তত্র প্রবেশে! ন কদাচিৎ সম্তবিষ্যতি। 

তাবত্তিষ্ঠস্ত তত্রৈব যাবৎ সত্য যুগং পুনঃ ॥ 
ব্র্গা কলিভয় ভীত মুনি দ্িগকে মনোময় চক্র প্রদান করিয়া! বলিলেন 

আপনারা এই চক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন এবং যেস্থানে এ নেমি 

বিশীর্ঘ হইয়/! যাইবে, সেই দেশই পাবন দেশ বলিয়া নিশ্চিত জানিবেন। 
সেই দেশে কলির প্রবেশ অধিকার নাই। সত্য যুগের আখির্ভাব না হওয়। 

পর্ধ্যস্ত সেই স্থানে আপনারা অবস্থান করুন। 

নৈমিষরণ্যে উপস্থিত হইব। মাত্র মনোময় চক্র বিণীর্ণ হইয়া গেল। 
শৌনক প্রমুখ মুনি বৃন্দ সেই স্থানে অবস্থ/ন কর 5ঃ তপস্ত। করিতে লাগিলেন । 
ব্র্মার নিকট হুইতে মুনিবৃন্দ মনোময় নেমি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পুণ্যভূমি 
নৈমিষারণ্যে মনোময় নেমি স্থ/ন মাঠাজ্ব্যে বিশীর্ণ হইয়া গেল অর্থাৎ ইতি পূর্ব 

কাল মাহাস্ম্যে মুনিবুন্দের তপঃনির্মলচিন্তের উপর সুখ ছুঃখ প্রভৃতি 

দন্ব জনিত যে লয় ও বিক্ষেপ উঠিয়াছিল তাহ) পবন দেশ স্পর্শ মাত্রে বিনাশ 

প্রাপ্ত হইল, ফলে চিত্ত স্পন্দন লয় হইয়া গেল। লয় ও বিক্ষেপ অর্থাৎ চিত্তের 

অসন্বন্ধ প্রলাপ কলির প্রথম ও প্রধান অন্ুচর। নিত্য সাধনার সময় সাধক 

স্বীয় ইষ্টদেবতার লীলা প্রবাহে শ্রন্নাত হইলে তিনি সত্য ত্রেতা কিন্বা দ্বাপর 

যুগের লীলার সহচর হইয়া থাঁকেন। কিন্তু ছুষ্কৃতি বশে যখন চিত্ত অসন্বন্ধ 

প্রলাপ বকিতে আর্ত করে তখনই বুঝিতে হইবে তিনি কলি কর্তৃক ণিশেষ 
রূপে আক্রান্ত ভইয়াছেন। এই কলির আক্রমণ যে কি ভীষণ তাহ! যিনি 



নৈমিষারণ্যে সৃত-সংবাদ । . ১০১ 

প্রতিরোধ করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। 

বাস্তব নৈমিষারণ্যে যাইবার সামর্থা না থাকিলেও দেহের ভিতর 

এক নৈমিধারণ) আছে, কলির হাত হইতে মুক্তিলাতের ভন্ গুরুদত্ত সাধন 

ভজন লইয়! সেই স্থানে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। উৎকণ্ ও 
এঁকান্তিকত! যত অধিক হইবে তত সত্বরে দেবদূত আসিয়। আমাদিগকে 

ইষ্ট দেবতার লীল! ও গুণ কীর্ভন শ্রবণ করাইবেন। লীলা ও গুণ বণ 

মনন করিতে করিতে যখন চিত্ত ইষ্ট দেবতার সুমধুর লীলাগুণ বিজড়িত নয়ন 

মঙ্গল রূপ দর্শনে বিভোর চইয়। যাইবে তখন কর্ম উপাসনার অস্তে 

প্দদামি বুদ্ধি যোগং ত' ষেন মাসুপযাস্তিতে |” 

সেই আশ্রিত বসল আশ্রিতকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া! থাঁকেন। 

তৎপরে সাধক বুদ্ধিদর্পণে আত্মদর্শন করিয়া অর্থাৎ রজস্তম বিগলিত বুদ্ধির 

সাহায্যে অত্সবিচার করিয়। স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। 

পল! হইত্ডেছিল তাপসবৃন্দ উৎকগ্ীম্ফুটিতচিত্তে যেন কাহার অপেক্ষা 

করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ শ্রীবেদণ্যাসের প্রিয় শিষ্য নিখিল পুরাণজ্ঞ 

শ্লী কৃত সেইস্থানে আসিয়! উপস্থিত হলেন। মুনি সমাঙ্গে এক অপূর্বব অ।নন্দের 

কোলাহল পড়িয়া৷ গেল। তাহাকে সাদর সম্তীষণে পরমাপ্যায়িত করিয়া শৌনক 

প্রমুখ মুনিবৃন্দ বলিলেন-__ 

ত্বং তু জানাঁপি ধর্মজ্ঞজ পৌরাণীং সংহিতাংকিল । 

কষ্ঠোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক স্ব গুণাশ্রয়ঃ ॥ 

হে ধর্মজ্ঞ ! গুরুভক্তি বলে সন্বগুণাবলম্বী হওয়াতে বেদব্যাপোস্ত পুধাণ 

সংচিন্ত। তুমি সম্যকরূপে অবগত আছ । 

ভাগ্য খোগেন সংপ্রাপ্ত হুত ত্বং চাত্র সর্বথ!। 

বথাছ্য পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্ম সম্মতম্ ॥ 

হে সত ! আমাদিগের মহ। সৌভাগ্য যে তুমি এইস্থানে আগমন করিয়াছ। 

অস্ত ব্রহ্মা সম্মত পুরাণ কীর্তন করিয়! আমাদিগকে পণিত্র কর। আমরা আশী- 

ব্বাদ করিতেছি ত্বং হত ভব দীর্ঘাযুস্তাপত্রয় বিবর্জিতঃ। তুমি দীর্ঘগীবি 

হও। আস্তর বাহ ও দৈব উপদ্রন জনিত ছঃখ যেন তোমাকে পরিতপ্ত না 

করিতে পারে। 



১০২ উত্সব! 

কথয়াস্ত পুরাণং হি পুণাং ভাগবতং শিবং। 

যত্র ধর্মর্থ কামান।ং বর্ণনং বিধি পুর্ব্বকম্। 

বিষ্ভাং প্রাপ্য তথ! মোক্ষ£ঃ কথিতে। মুনিন1 কিল ॥ 

আমর! অবগত আছি মহধি বেদব্যাস কথিত পরম পাবণ পুরাণ শাস্ত্রে ধর্দন 
অর্থ ও কামের যথাবিধি বর্ণন! আছে এবং তত্ব জ্ঞান লাভের পর মুক্তি প্রাপ্তির 
উপদেশ ও তাহাতে আছে। আমাদের সমক্ষে সেই মঙ্গলময় ভাগবত পুব।ণ 
অগ্ত কীর্তন কর। 

হে সত! ত্ববায় সেই মনোরম] কথ! কীর্তন কর,গাঁমরা সাতিশয় উৎক্ঠত 

হইয়াছি। বল বল-_ সেই পুণা কাহিনী বল-_ 

সকল গুণ গণানামেক পাত্রং পবিত্রং 

অখিল ভুবন মাতুনণট্যবং যদ্দিবিচিত্রম্ ॥ 

নিখিল মল গণানাং নাশকৃৎ কামক্ন্দং 

প্রকটয় ভগবত্য! শাম যুক্তং পুরাণং ॥ 

অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডের জননী শ্রী গদম্বার বিচিত্র দীলা প্রকশিক 

মায়ের নাম যুক্ত দেদী পুরাণ কীর্তন কর। এই পবিত্র লীলা শ্রবণ মনন ৪ 

নিদিধ্যাসন করিলে সর্ব গএ্রকার চিত্তমল নঈ হয় এবং ধন্মার্থ কাম মোক্ষ 

চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি ঘটে। 

স্থষ্ট1থখলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং | 

শ্ত্যা স্বয়া ভিগুণয়া পরিপাতি খিশ্বম্ ॥ 
সংহৃতা কল্প সময়ে রতে তখৈক1! 

তাং সর্ব বিশ্ব জননীং মনসা ম্মরামি ॥ 

যিনি সদসৎ স্বরূপ 'এট অখিল জগৎ স্ুষ্টি করতঃ স্বীয় ত্রিগুণময়ী (ব্রাহ্গী, 

বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী ) শক্তি দ্বার। নিখিল বিশ্বজগৎ পালন করেন এবং মহ্হা প্রলয়ে 

যিনি বন্গা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত যাণতীয় ত্যট পদার্থ সংহ।র করিয়। একাকী 

রমণ করেন সেই সর্ব বিশ্ব গননী চৈতন্য ময়ীর পাদপপ্ম মনে মনে স্মরণ করি ; 

এই বলিয়া স্থত তখন দেবী পুরাণ কার্ডন করিতে শারস্ত করিলেন। 
ভয়মারস্তঃ গুভায় ভবতু । 

শ্রী কৌ-_ 



সাধনা মলোপান । 

এজগতে এমন কোন মানবই নাঈ যাঁগার শ্রীভগবান দর্শন প্রাপ্তির আশার 

পথ ধরিবার বাসনা না হয়| প্রকৃতি ভেদে কেহ কেহ বা বাকোর ছটায় এ 

মার্গ ধরিবার বানা প্রকাশ করেন, কৈহ কেহ বা অন্তরে অন্তরে সেই বাসনা 
পোষণ করেন। কাহার কাহার ক্ষণেকের ভন এ পন্থা ধরিবার বাসন। হৃদয়ে 
জাগ্রত হয় ও মুহূর্তের মধ্যে উঠ] কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়। যায়। কাহার কাহ।র 

উহ্থা হ্ৃদরে প্রতিনিয়ত সমভাবে জাগ্রত থাকে । এই ষে প্রবৃত্তির পার্থকতা 
ইহা! আম।দের ইহজন্মের ও পূর্বজন্মের কন্ম্মকল জনিত। জগদিখ্যাত শ্রীগীত 
গ্রস্থে অতি সংক্ষেপে সাধনার চতুর্বিধ প্রকার ভেদের কথা লিখিত আছে, 

যথ। প্রথ ম, ধ্যান বা! পরিসংক্কৃত চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে স্বীয় অস্থঃকরণ মধ্যে 
দর্শন, দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের বিণেক অনুশীলন দ্বার] চিত্তে শাক্মদ্শন, তৃতীয় 
মন হইতে রঙ্গ ও তমঃ গুণ নি:সারিত করিয়] সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক 
সংসারে কর্ম ু ষ্ঠান, চতুর্থ কোঁন প্রকার তত্ব অনুসন্ধান না করিয়৷ একান্ত 
অন্ধাবান হইয়। আচাঁধ্যের উপদেশান্থ্যারী উপাঁসন। বা চিন্তশুদ্ধির চেষ্টা। এই 
শেষোক্ত প্রক।র উপায় অতি মন্দতর ছধিকারীর ওন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু 
হুর্ভাগ্য ক্রমে যুগ ধর্মে সাধনার এই চতুর্বিধ উপায়ের মধ্যে কোন উপায়ই 

অবলম্বন করিবার আমাদের শঞ্তি বা চেষ্টা নাই। বহুকাল পুর্বে মতি মন্দতর 
অধিকারীর ষে চেষ্ট। ছিল আজ মে চেষ্টা করিবার কাহারও শক্তি নাই, সে 
আচাধ্যও নাই, সে উপদেশ ও নাই। সত্য কথা বলিতে কি ভারতের দুর্দশার 
চর্ম অবস্থা আসিয়া পৌছিয়াছে। এমনই অবস্থ। আসিয়াছে যে আমাদের 
এ সাধন সোপান তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হর। গীতোক্ত চত্রব্বিধ পশ্থাই 

কল্পন। মূলক বলিয়! মনে হয়। এই ছুর্দিনে আমর নিতান্ত পক্ষে, রাগ, লোভ 
হিস! ও মাৎসর্ধয এই চারিটা জিনিষ যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি তাহায় &। 
কর! উচিত। এই চারিটি জিনিষ ত্যাগ করিতে পারিলে মনটা কিয়ৎ পরিমাণে 
বিশুদ্ধ হয়, সাধন সোপান ধরিবার স্থবিধা হয় আর ত্মসাচ্ছন্ন সোপানগুলিতে 
কিঞ্চিং আলোক দেখা দেয়। 

সামান্ত কারণে রাগের ফলে কত ষে নরহত্যা1 পর্যন্ত ঘটিতেছে ও তাহার 
পরিণাম ফলে কত যে ধনখান বাক্তি বিচারাঁলয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! স্বপ্নং 



১৪৪ উত্সব । 

বিপক্ষ সহ দর্বশীস্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্ব। নাই। এই দ্বণিত রোষ সন্বরণ 
করিতে পারিলে সংসার স্থুখময় স্থান হয় ও সমাজের নানা প্রকার কল্যাণ হয়। 

আমর! এই রোষ সম্বরণ করিবার দুইটি উপায় সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি । 

একটা উপায় এই যে যখনই মনে ব! দেহে রাগের সঞ্চ'র হইবে তখনই সেই 

রাগের ভরে দৈহিক অঙ্গ চালন! না করিয়া ১ হইতে ১০ পর্যন্ত অঙ্ক মুখে 

উচ্চারণ করিবে । দশমাঙ্ক উচ্চাপণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাগ পীড়িত ব্যক্তি 

রাগের সামা হওয়ার লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় উপায় এই ষে 

দেহে রাগের সঞ্চার হইলেই তৎক্ষণাৎ হান্ত করিবার দারুণ চেষ্টা করিতে হইবে, 

উহ1 আঠার্যের ব। গুরুদেবের জাদেশ এইট ধারণা করিয়। হাসিয়া ফেলিপেই 

রোপণ প্রশমিত হইবে। অপরের অর্থ প্রাপ্রর লোভই হউক পরস্ত্রী সস্তেগ 
লোভই হউক, লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে তাহার মপবিভ্র মন পবিত্র হইবে 

তাহাতে অনুমার সন্দেহ নাই। সংদারে বাস করিতে হইলে অর্থের আব্যক 

সন্দেহ নাই কিন্তু সেই অর্থ কষ্ট করিয়! উপ।জ্জন করাই বিধেয়। আর 'অপরের 

কষ্টে উপার্জিত অর্থ গোপনে অপহরণ কর! মহাপাপ । ষণনই মনে অপরের 

অর্থ অপহরণের বাসনার উদয় হইবে, তখনই সেই গোপন স্থানে “আমি 

দবণিত চোর, আমি ত্বণিত চোর” এই ধাক্য দুইবার উচ্চারণ করিলেইপরের 

অর্থ অপহরণের ইচ্ছা! মন হইতে একেবারে অপসারিত হইয়! পড়িবে । কোন 

গাঁবণ্যময়ী পর্ত্রী সন্পুখে উপস্থিত হইলে বা দেখিতে পাইলে অন্তরে 
অন্তরে বা প্রকাহে প্তুমি আমার মা” এই কথা কয়েকটা বলিলেই 

আপন মনত পবিত্র হুইবেই--নিকটন্থ পরক্ত্রীব মনও পবিত্র হইবে। 

অপরের উন্নত অবস্থা দেখিলে মনে মনে যে ক্রেশ হয় তাহারই নাম 

হিংল। এ হিংসা! যখনই মনে উদয় »ইবে তখনই আত্মায় স্বমযকে 

বপিবে শ্রীভগবান শীপ্রই আমার ই প্রকার উন্নতি বিধান করিবেন। 

ইহ! বলিতে বলিতে সে বাক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে বথার্থই শ্রীভগণান 

তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ততোধিক উন্নত করিয়াছেন। আর মাতসর্ষ্যের ভাব 

জাগ্রত হইলেই মনে করিবে আমার মরণকাল নিকটে, এই যে অর্থ, এই যে 

বিষয়, এই যে পদ, এই যে আত্মীয় স্বজন সকলকেই শীঘ্র ত্যাশ করিয়া আমার 

যাইতে হইবে, আমার সুন্দর সুস্থ দেহট! পর্যন্ত পড়িয়া থাকিবে । ইহার 

জন্য আমি মাৎসধ্য করিব কেন? ইহাত ভ্রম। ইহা মনে করিলে 
ম।ৎসর্যযভাব মন হইতে তিরোহিত হইবে । আমাদের মনে হয় এই সঙ্ষল 



সাধনা সোপান । ১৩৫ 

কর্থাই সাধক রামু সংক্ষেপে আপন শিষ্াগপকে বলিতেন। কাগিনী 
কাঞ্চন ত্যাগ তাহার মুখের বুলি ছিল। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোস্ত উপায় 
অবলম্বনে বা অপর কোন উপায়ে, রাগ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্ধ্য সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন, উচ্চ গিরিশৃঙ্লে ষে হর পার্বতী নিত্য বিরাজ করিতেছেন তাহার দর্শন 
প্রাথি ব্যক্তিগণের জন্য সেই গিরিশৃঙ্গে উঠিবার প্রথম সোপান। এই প্রকার 
সহত্র সহজ সোপানে বহুকষ্টে বহুঃথে ক্রমে ক্রমে উঠিতে পারিলে হর পার্বতী 
দর্শন লাভ হয়, আর সেই সাধকের মন আনন্দে বিভোর হইয়া! পড়ে। 
শ্রীগীতোক্ত সাধন। সোপান গুলি গিরিশুঙ্গের অতি উচ্ছদেশে স্থাপিত। নিতা 
নিত্য হুঃখকে, সোপান উত্থান জনিত কষ্টকে বরণ হর সুখ পাইবেই পাবে | 
আপন পত্বীকে পুবকন্তাগণকে এই হুঃখ, এই কষ্ট, করিতে উপদেশ দাও 
ংসার স্থুখময় হইবে। নমো নারারণায় নমঃ | 

শ্রীজ্ঞা 
টি... ১০০০০ 

থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । 
কিঞ্চদিধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই থিওসফির আবির্ভাব আমেরিকায় 

হইয়্াছিল। আমেরিকাঁবাসী কর্ণেল অলকট্ এবং রুশিয়া বাসিনী মাদাম 

ব্লাভাট্স্বী ইহার উদ্ভাবক । ইহারা বলেন যে কুট্হুমী ও মোরীয় নামধেয় 
তিব্বতবাদী ছুই মহাত্মাই ইহাদের প্ররোচক ও পৃষ্ঠপোষক । 

এই ছুই মহাত্মা! সম্বন্ধে কেহ কেহ * বলেন যে ইহার! পুরাণ কথিত দেবাঁপি 

ও মরু) কিন্তু পুরাণে দেবাপি ও মরু যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন এবং যে 
উদ্দেশ্তে ইস্ীর। কলাপ গ্রামে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয় ষে 

কুট্হমী ও মোরীয় দেবাপি ও মরু নহেন। কুট্ছুমী ও মোরীয় বৌদ্ধ ; দেবাপি 

* সাধারণতঃ পকুথুমী” লেখা হয় কিন্তু ইংরাজীতে 1০9০6170070 লিখিত 

হয় এবং শ্বয়ং এই মহাত্মা ঘ. |. ম্বাক্ষর করেন__-এইরূপ ৮1191)50009 

19/69:৪* পুস্তকে দৃষ্ট হইয়াছে। 
বথাতত্রক্মবিদ্তা* পত্রিকায় শ্রীযুক্ত স্দর্শন দাস বি এল্। 

৩ 



১৬৬ উত্সব । 

ও অয় বণীশ্রমী ক্ষত্রিদ্ন। কলির শেষে ইহার! ভাখী ক্ষত্রিয় জাতির বীজী পুরুষ 

হুইবেন। * কুট্হুমী ও মোরীয় সুতরাং ভিন্ন খ্যক্তি। 
থিওসফিকেল সোসাইটি স্থাপনের ছুট খংখসর পরে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) 

মাদদাম্ ব্রাভাটস্কী “আই সিন্ অন্ভেইল্ড.৮ (1515 [17৮1101) নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ 

স্থই খণ্ডে প্রকাশ করেন তাহাতে মাদমের াড়ুত পাণডত্য প্রতিভ। সুচিত 

হইয়াছে । কিন্ত মাদাম বলেন যে সহাকআ্মাদের অনুকম্পালন্ধ আধ্যাত্মিক 
শক্তিবলে এমন কি তীঁহাদের সহায়তায় এই মহাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । 

ষে ভাবেই ইহ প্রণীত হুটক না কেন, ইহার দ্বার! প্রাচ্য জ্ঞান-শিজ্ঞান 

সমর্থিত হইয়াছে এ"ং যদিও যাঁশুধুষ্টের মাহাঁত্ব ক্ষুন্ন হন নাই তথাপি খুষ্টায় 

ধর্ঘ্যাজকগণেব উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে ।$ 

মাদদামের জীবন বৃত্তীস্তে দেখা খায় তিনি বুকাল গ্র।চ্যদেশে ভ্রমণ 

করিয়াছিলেন। উক্ত “আইসিস্্” গ্রন্তেও নানাদেশের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে । উই সময়েই তিনি প্রাচ্য-জ্ঞ।'ন-বিজ্ঞ।নে যথেষ্ট উপবিষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং তিব্বতীন্ন এ বৌদ্ধ মঠাত্মাগণের কুপাল।ভ করিয়াছিলেন তাহার 

সং দেবাপিঃ পৌরবো রাক্জ মরুশ্ে্কুবংশজঃ 

মহ।যোগ বলৌপেতো কলাপ শ্রামসংশযৌ । 

কতেষুগ ইহাগতা ক্ষত্র গবান্টকৌ হি €ণী 

ভবিষ্যতে। মনোবধশে বীচভূতী প্যবস্থিতৌ ॥ 

খিষ্ুপুরাঁণ ( বঙ্গবাসীসংস্করণ ১৯২ পৃঃ) 81২৪1৪৫-৪৬ 

দেবাপিঃ শান্তনোভ্রণীতা ম্্শ্চেক্ষণকুবংশজঃ | 

কলাপ্গ্রাম আসাত্ে মহাীযোগবলাধিতৌ ॥ 

তাবিহেত্য কলেরস্তে বাস্দেবান শিক্ষিতৌ | 

বর্ণাশ্রমযু্ং ধর্্মং পূর্ব্ববৎ প্রথরিষ্য তঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত ( বঙ্গবাঁণীসংক্করণ ৮৯৯ পৃঃ ) ১২৩া৩৭-৩৮ 

পুরাণে ইহাদের কোনও জন্মান্তর পিবক্ণ নাই | উভয়ত্র ( উদ্ধ, তাঁংশে ) 
একই কথা আছে ই'ভাঁর। এপনও স্বদেছেই বর্তমান রহিয়াছেন। 
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সিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা! . ১০৭ 

গ্রন্থে বেদের পূর্বেও আদিবুদ্ধের অস্তত্ব ছিল, এ কথ! আছে, যদিও আমাদের 

মতে বেদ অনদি। এইকূপ সনাতন বর্ণাশ্রম পর্মাবলম্বীদের আপত্তিকর কথ। 

দু'একটা থাকিলেও এঈ গ্রন্থে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয়েণ মধ্যে যে সব 
বাপার সাধারণ (যথা, ভন্মান্তর বদ পর ইত্যাদি) সেই সকল 

বিষয়ের অনুকুল সুপ ব্যাথান রহিরাভে। ইহাতে সুতরাং ভারতীয় 

ব্যক্তিগণের নিকট “খিয়সি” সমাদর ঘে।গ্যঈ ভঈর়াছিল। এ 

অতএব যখন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কণেল ও মাদ!ম আমেরিক হইতে ভারত 

বর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়। ইংলণ ভইয়া ১৮৮০ অবের গ্রথমভাগে এতদ্দেশে 

উপস্থিত হইলেন তখন সর্বাত্রই ঠাগারা সমাদে পরগৃগীত হইলেন । ইহারাও 

নৌদ্ধ তগ! হিন্দু ধর্মের আঁকরভূমি ভীরতবর্ষকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করতঃ 

এইখানেই তাদের সোনাইটর হেড £ঠায়া্টার ( গ্রথমতঃ বোম্বাই সবে 

পরে মাদ্রাজে আডিরার নামক স্থানে ) সংস্তাপিত করিলেন। 

এই 1থওপ|ফি দ্বারা তৎসমর়ে সনাতন ধর্মের কিছুট। উপকার সাধন 

হইয়ছিল ইহা ম্বাকীর করিতে হইবে ! ইংরাজী শিক্ষার মাদকতার যখন 

এ দেশের শিক্ষিত সন্প্রদার ভ'বতীর অঙ্গাত্মধিজ্ঞান অসাব ও অলীক 

মনে করিরা খাষ্টাণ, জান ও নিক তইচভগিল তখন কণেল অলকটের বক্তৃতা 
মাদামের গ্রন্থ ও হৎকর্ভৃঞ্চ নানা স্থানে আলো:কক প্রক্রিয়। প্রদর্শন ইত্যাদি 
ঘারা অনেকে প্রতিকূল ভাস পরিত্যাগ পুর্ধক সনাতন শাসনের উপদেশাবলীর 

স৷রাত্তা স্বীকার চা তে মারম্ত করিল। শিজিত জাতি বিজেতাদিগকে 
বৰ সর্ব ত1ভা?ন রর € 25 পরি; 1 5 শে ন্ হ--৭ 

মনি শেঠটস্তভূদে বইরোছন:। 
য বতগ্রমাণং কুঞ্চ;5 লোকস্দন্থুণতততে ॥ 

তাই এদেশের লোক বিজেতার জাত শ্রহুঙগ সেন বিবকে আর্ধাজ্ঞান 

বিজ্ঞানের পরিপোধক দেখিরা স্ববন্মে আস্থা! পরারণ হইতে লাগিল। 

মাদ্রঞ্গেই শ্রীষ্ীন মিশনারীদের প্র: সর্বাপেক্ষা অধিক সেইখানেই 

থিওসফির ও চরন শা হইপ। পুক্ধঈ বলির'ছি ম.দ মেও গ্রন্থে মিশনারিদের 

বিরুদ্ধে অতীব তীব্র আলোচন। রহিয়!ছে। প্রনঃসতঃ এই কারণে মিশনারীরা 

(এবং অপর সাহেবেরা«) এই থিওপফিও তং গ্রবর্তিক কর্ণেলের টিশিষতঃ 

মাদাম ব্রাভাটক্কীর নান! প্রকার নিন্দাবাদে প্রবৃন্ণ হঈল। হিন্দ সমাজসংস্কারের 



১৬৮ উত্সব । 

দল, দরানন্দী* এবং ব্রাঙ্গম্ত্রনায়ও ইহাদের প্রতি বিরাগভাব পরিপোষণ 

করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্র ইষ্ার! হিন্দু সাধারণ দ্বারা অভিনন্দিত 
হুইপ়াছিলেন। কর্ণেল অলকট তো ৬পগ্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি কর্তৃক 
উপথীত দ্বার! প্ত্রাঙ্মণ” রূপে সংস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাদাম ও কর্ণেল 
গ্রথমেই দিংহলে গিয়া! বৌদ্ধ পপঞ্চশীল* গ্রহণ পূর্বক বৌধধর্থে দীক্ষিত 

হইয়াছিলেন। 
পৃথিবীর বছুগ্থছনে এই মোসাইটির শাখা স্থাপিত হইয়াছে । তবে 

ভারতবর্ষেই শাখার সংখা! বেশী। ভারচের ইংরেজ অধিবাসীর! ইহার প্রতি 

তেমন অন্ুকূপত| প্রদর্শন না করিলেও হিউম, সিনেট, প্রভৃতি কতিপয় 
সাহেব ইগার মেম্বব হইয়াছিলেন। এবং সিনেট সাহেব ( তদানীং 

“পাইওনিঘ্ারের"” এডিটার ) থিওসফি বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া এবং শিমলাতে 

একটি সমি ত গঠন করিয়! ধিওসফির প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন । 

এই সোদাইটী কি উদ্দেগ্রে স্থাপিঠ বপিয়া খ্যাপিত হইয়াছিল তাহ 

কোনও থিওসফিষ্ট লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম £__ 

(১) জগতের সার্বজনীন ভ্রতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। 
(২) জগতের সর্বধর্মতত্ব এবং তৎসহ প্রাচীন গ্রস্থাবলীর আলোচন। 

এবং (৩) মানবের আম্মনিহিত কিন্ত সুপ্ত (16606) অবস্থায় স্থিত শক্তির 

উদ্বোধন ও বিকাঁশার্থ যথোপযুক্ত যত্বান্সন্ধীন। থা পরস্তঃ আমার বোধহয় 

এ সকল 'বাহিবের” কথা «ভিতরের কথা যেন অন্ঠবিধ ছিল। বারাস্তরে 

ইহার আলোচন। করিব । 
শ্রীপল্পনাথ দেবশশ্ব। 

শি পানাহার 
পপ পরস্পর ওর 

* প্রথমতঃ স্বামী দয়ানন্দ ইহাদের 'অনুকূলই ছিলেন পয়ে প্রতিকূলা- 
চরণ করিয়াছিলেন। 

1যথ10000]16 ৮০0) 195066110 13000101810 ইত্যাদি 

.. খুনব্যভারত ৩৩শ থণ্ড তৃঠীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩২২) ১৩৬ পৃষ্টা 

(শ্রীযুক্ত ছুর্গানাথ ঘোষ লিখিত মাদ|ম ব্রাাটাস্বির জীবন কথ) ) 



শ্রীঞ্ীগুরবে নমঃ । 
আনন খনি 

তোমার জানন্দ কণামাত্র পেয়ে জগৎ ভাননময় 1 

তোমার সরস পরশে মলয় আপন! পাশরিবয় ॥ 

তোমার আনন্দে মুখরা তটিনী ধাইছে সাগর পানে । 

বিটগী শিবরেতে আকুল বিহগ তোমার মছিম। গানে ॥ 

মল্লিক মালতী আর জাতি যুথী ওইযে রজনী গন্ধ । 

তোমার আনন্দে ফুটিয] উঠিয্া বিশ্বে বিলায় গন্ধ ॥ 

নীল নভে ওই সুচার চন্দ্রা তোমার আনন্দে হাসে । 

তোমার আনন্দে সবার পরাণ আনন্দ সাগরে ভাসে ॥ 

কত ষে আনন্দ আছে গো তোমাতে তাহাত কেহ নাজানে। 

এমন আনন্দ রেখেছ লুকায়ে কণিক৷ দাও ন1 কেনে ॥ 

পরমানন্দের পেয়েছি সন্ধান কুমি সে আনন্দ খনি। 

গদানন্দে রবে সেবিবে যেগ্গন (ও) রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥ 

পুরাণ প্রসঙ্গ । 
পূর্ব্ব নিবৃত্ত 

তাই আজ লীলারপ আস্বাদন লোলুপ *শ্রীহনুমান্” *প্রাঞ্জলি”হইয়। এ সীতা 

রাম যুগল মুত্তির “পুর*ঃ স্থিত” হইয়াছেন, ভক্তকে প্জ্ঞ।নাপেক্ষ” দেখিয়া 
স্থতরাং তত্বান্বেষী বুঝিতে পারিয় স্তপ্রসন্ন প্রভু 

রামঃ সীতা মুবাচেদম্ 

ব্রহি তত্বং হনুমতে |” 



১১০ উতুসব। 

দয়মান দীর্ঘ নয়ন পিতা করুণাময়ী মাতাকে বলিতেছেন “আমাদের এই 

হনুমান্ নিষ্প।প ও নিত্য ভক্তিমান্ সুতরাং জ্ঞানদানের সুপাত্র, অতএব তুমি 

ইহাকে আমাদের তত্ববল। জ্ঞানক্ষুধার্ত সন্তানের ভোজন পাত্রে পিতা স্বয়ং 
পরিবেশন ন। করিয়! ব্রহ্গপিগ্ঠা প্বরূপিণী মাতা স:তাকে জ্ঞান।মৃত পরিবেশনের 

ভার দিলেন কেন ইহ! ভাবনাব বস্তু টে, তাই আচাধ্য শঙ্কর জগন্মমাতাকে 

বলিতেছেন-_ 

“জ্ঞান বৈরাগ্য মিদ্ধ্যর্থম্ 
ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি !” 

পিত1 ছাড়? মাতা হয় না; মাতা ছাড়াও পিতা হয় ন'ঃ দার্শনক বলেন 

আবার (িত1 নাত পরস্পর অন্বয়ব্যাক্তরে কী, উহা মঠ্য হইলেও “মার পোহাগে 

বাপের আদর” এ কথা এখানে বুঝিলে ভাশ স্ছয়। বাব মাকে দিয়া সোহাগের 

সম্তান কে বুঝাইতেছেন 

রামং খিদ্ধি পরং ব্র্গ সন্দানন্দমব্যয়মূ। 

মাং শিদ্ধি মূল গ্রকাতং সষ্টিস্টিত্যন্তকািণীম্। 

মাতা সন্তানকে নিছেদের গুঢ়তন্ব বুঝাই] বলিতেছেন যে বৎস হন্মান্! 

শ্রীবামকে অবার সচ্চদাণন্দ পরব্রহ্ম বলিগা জানিবে, "হনি স্কুল সুক্ষ সর্বপ্রকার 
উপাবি হইতে পানিবুক্তি সং স্বরূপ বস্থ এব বাক্য মনের মতীত। ইনি আনন্দ 

নির্মল শান্ত নির্বিকার নিরঞ্জন মন্ধপ্য/পী স্বপ্রকাঁশ অকল্ষপরমাস্মা ।” 

মাত। সীত! পুর্বোক্তভাবে শ্রীরামত্ন্ব বলিগ্না নিজতত্ব বলিতেছেন যে 
“আমাকে সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণা মুশ গ্কৃতি বলা জানিবে। এই পুরুৰ 

প্রধান পরমাত্মার সঙ্গে মালত হইয়া! আমি 'নরলসভাঁবে এন নিখিল জগত স্থ্ট 

করিয়া! থাকি | জ্ঞানহীণ ব্যক্তিরা তৎসানিধ্যে আমা কর্তৃক স্বষ্ট এই 

ব্রহ্মাগডতে তাহার আরোপ করে ।” 

অধ্যাত্ম রাম।য়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত, শ্রীরামসীতা৷ তত্ব স্বয়ং মাহ) 

দীতাই এ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । ব্রাঙ্ষণগণ বে+সার গায়ত্রী মহামন্ত্রারা 

্ পরব্রন্ধকে বিশ্বরূপে ভাগন। করেন, সেখানে মাত গায়তরীও স্থ্টিস্থিতিলয়- 

কারিণী ব্রঙ্মাণী দৈষ্ণবা রুদ্র।ণীরূপেই ধ্যাত হয়েন, সুতরাং বৈদদকগায়ত্রী- 

মন্ত্ার্থের সঙ্গে শ্ররাম সীতাতব্ব অভিন্ন ইহা! স্পষ্টতঃ বুঝ। যাইতেছে, অতএস 
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প্ীরাম সীত। রহস্ত প্রতিপাদক শ্রীরামায়ণ বেদ সমান ইহাতে সন্দেহ নাই। 

এখানে শ্রীসীত। স্থষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী বপিয়া নিজের তত্ব বলিতেছেন মাতা 

গায়ত্রীও উক্ত ত্রিরূপা। গাছত্রী মহা মন্ত্রের অর্থ সবই পরব্র্ষের জ্যোতিরূপ। 

সাম বেদীয় ছান্দোগ্য এরুতিতে আাছে ষে 

“গায়ত্রী বা ইদং সর্বং যদিদংকিধ্। ॥ ৩। ১২।১। 

যাহ! কিছু সকলই গায়ত্রী” | আবার এ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাঁও আছে ষে 

যাহ! কিছু সবই ব্রঙ্গ--“র্বং পছিদ ব্রহ্ম” (৩। ১৪1১) কেন সর্ব জগৎ 

ব্রন্ধ ইহার ব্য/খ্য।য় সেখানেই বল। হইয়াছে বে-ঘে হেতু এই জগৎ ব্রঙ্গ হঈটতেই 
উৎপন্ন এবং ব্রন্দেই লীন হয বলিয়া! ইহাঁও ব্রহ্ম, কাঁ্ধ্য, কারণাতিরিক্ত বস্ত নহে 

উহ কারণেরই অবস্থা বিশেষ, এই গত বাধ্য তাহার কারণ ব্রহ্ম, সুতরাং 

জগৎ ও ব্রহ্ম এক বস্তু । যাহ! কিছু সকলই গাত্ত্রী, ইহ! দ্বার! গায়ত্রীর ব্রদ্মরূ্পতা৷ 
ব্যাখ্যাত হঠ্য়াছে খধিগণও বলিয়াছেন নন ভিল্বাৎ প্রত্তিপছ্যেত 

গাম্্রত্রীৎ ভ্রঙ্দমপী সহ..সোহহ ন্মিত্যুপীসীত” গায়ত্রীকে 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন! মনে করিয়। “সোইহং” জ্ঞানে উপাসন1! করিবে, সে জ্ঞান 

এইরূপ-_ 

অকজ্যোতি রহং ব্রহ্গা ব্রহ্ম জ্যোতি রহং শিবঃ। 

শিবগ্গোতি রহং বিষণ পিষুজ্যোতি রহং শিবঃ ॥ 

ইহাই বেদসার গায়ত্রী মাতার তত্বকথ:। শ্রীসীত। শ্রীহনৃধান্কে নিজেদের 
তত্ব বলিতে যাঁইয়। এই গায়ত্রী ততই ধলিয়!ছেন “রাম পরব্রঙ্গ, আমিও ব্রহ্গরূপ। 

গায়ত্রী কারণ আমি স্থষ্টিস্থিত অন্তকাপিণী ব্রহ্গাণী, খৈষুবীঃ রুদ্রাণী। আবার 

আমার রাম স্বরূপতঃ সর্বেপ।ধিবিনিমুক্ত সদ তস্ত, অবাঁডমনসগোচর আনন্দ 

শান্ত নিম্মল নির্বিকার নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ সক্ব্যপী পরমাত্মা, তিনি নিজে 

কিছুই করেন না, আমি তাহার সা'ন্নধ্যে এই সষ্টিশ্টিতি প্রলয়লীণা করি, 

লোকে বলে তিনিই করেন। আবার এই ব্র্দ বা স্বর্ধাপিণী সীত1 মায়ের 

কথা ব্রহ্গবিষ্ভা গাঁয়ত্রীতেও আছে, সাধক তাহা ভাবনা কর্রলেই বুঝিতে 

পারিবেন । স্থতথাং শ্রীরামায়ণ বেদেরই ব্যাখ্যা] বলিয়। ইহ! বেদ সমান | 

রামনামের ব্যাখ্যায় বেদ বলিতেছেন যে 



১১২ উত্ুসব। 

প্রমস্তে যৌগিনোহনস্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি 

ইতি রামপদ্দেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে। 

রামপূর্বতাপিন্াপনিষৎ | ৬। 

খাষিগণ ইহাঁরই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে 

প্রমস্তে সর্ধবভূ হানি তন্মাদ রাম ইতি স্বম্। 

যেখানে সর্বভূত এবং যোগিগণের আনন্দ তিনি পরব্রহ্গ বাম ॥ স্থতর।ং মাত 

সীতা বেদরহস্ত পূর্ণ এই নিজেদের তত্ব নিজের ভক্ত হনুমানের নিকটে প্রকাশ 

করিয়াছেন। 

শ্রীরামরহস্য উপনিষৎ আরও স্পষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন ষে 

“বাম এব পরং ব্রহ্ম 

রাম এব পরং তপঃ। 

রাম এব পরং তত্বম্ 

প্রণাম ব্রহ্ম তারকম্ ॥% 

অতএব ব্রহ্ম তত্ব গ্রকাশক উপনিষদের সঙ্গে শ্রীরাম সীতা লীলা প্রকাশক 

শ্রীরামায়ণের সর্বথ! তুল্যতা রহিয়াছে বলিয়। াক্মাস্রণহ বেদ্তনঙ্মন্ঘ্চ। 

বেদে আরও বলিতেছেন তিনি একাকী রমণ করেণ ন। তাহার ক্রীড়ায় 

দ্বিতীয়ার সাহাষ্য প্রয়োজন সেই জন্ত তিনি স্বীয় আত্মাকে দুইভাগে প্রকাশ 

করিলেন পতি এবং পত্বী হলেন তাই নিখিল জগৎ যুগলে যুগলে সজ্জিত হইল 

"স একাকী নারমত 

দ্বিতীয়া মৈচ্ছৎ 

স ইমমেব আত্মানং 

দ্বেধা অপ।তয়ৎ 

পতিশ্চ পত্বীশ্চ অভবতা ম্1” 

বৃহদারপ্যক উপনিষদ্ 1১81৩ | 

মাতা সীতা এই তত্বই ভক্ত হনুমান্কে বলিলেন-_“রাম সর্র্বোপ।ধি বিনিমুক্ত 

সত্তামাত্র বটে কিন্তু তাহার সান্নিধ্যে আমি এই স্যষ্টাদি লীল! করি__ 
“তৎ সানিধ্যাৎ ময়াস্থগ্রম্ 1 

সুতরাং আমিই তাহার এই বিচিত্র রমণ ক্রীড়ীর সহচপী। দেবষি নারদ এই 
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তত্ব আরও ভাল বলিয়৷ ধর্লয়াছেন-- 

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্বং জানকীন্তভা, 

পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎসর্ববং ত্বং হি রাঘব? 

খষি বলিতেছেন লোঁকে যাহ! কিছু স্ত্রীবাচক তাহ মাত সীতা, এবং যাগ কিছু 
পুংবাঠক তাহ] প্রভুরাম তুমি স্বয়ম।” সাধক বৈণ্দক দেশীহ্ন্ত ও পুরুষ স্ুক্ত 
মন্তরার্থের সঙ্গে এই দেবধি নারদ ভাষিত শ্রীগাদ সীত! তত্ব ভাবনা করিবেন | 
নারদ নিজেই ইহা! বলিতেছেন-_ 

্বত্তএবং জগৎ সর্ববং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। 
ত্বয্ব লীয়তে কৃৎন্নং তন্মাব্বং সর কারণম্ ॥ 

রজ্জাবঠি মিবাত্ানং জীবং জ্ঞাত্বাভয়ং ভবেৎ। 

পরামাত্মাহ মিতি জ্ঞাত্ম। ভবছুঃগৈ বিমুচ্যতে ॥+ | 
অধ্য।ত্ম রামায়ণঃ অযোধ্যাও ২৫২৬ 

পরমাত্ম। শ্রীরাম হইঠেই রজ্জুতে সর্পের স্তায় এই স্থষ্টার্দির লীলা চলিতেছে আমি 

জীবও তীহাতেই রজ্ুসর্পের ন্ায় অধ্যস্ত হইয়াছি, যে দিন ইহ? বুঝিব সেই 

দিন মুক্তি হইবে। 
দেবধি নারদ পুর্ব্ব কথিত বাক্য দ্বারা শ্রীরাম সীত1 তত্বে নিখিল বেদাস্ত 

রহস্ত প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন । এই জন্তই শ্রীরাম রূহস্ত বিং শ্রীরামায়ণ 

ব্যাথ)াতে বলিয়াছেন__ ১. 

“বেদং প্রাচেতাদাসীৎ” 

সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মন। ॥ 

প্রামায়ণং বেদ সমম্” ইহ1 একভাবে বুঝ! হইল। এই কথ! বারাস্তরে অন্তভাবে 
বুঝিতে চেষ্ট' করা ষাইবে। পুরাণ শাস্ত্র পরমেশ্বর লীলা মূলক হইলেও উহাতে 
নান। শিক্ষনীয় বিষয়ও রহিয়াছে, তাহাও প্রসঙ্গতঃ দেখিতে চেষ্টা! কর! যাইবে । 

শ্রী শরৎকমলন্তায়তীর্থ । 



সত্রীহংস মহারাজের কাহিনী 
পুর্ববানুবুত্তি | 

তৎপর যথ। সময়ে কনিষ্ঠ রাণীর প্রসব বেদন। উপস্থত হইল । অন্যান 

রাণী তৎকাপে এ শৃতিকাগারে আসিয়া কণিষ্ঠী রাণীর প্রসব সময় তাহার 

মুখ একটা হাড়ির মধ্যে ধরিলেন | রাণী সর্ব স্ুলক্ষণ যুক্ত একটী কুমার 
প্রসব করিলে অন্যান্ত রাণী কৌশলে সে সন্তানটী সরাইয়। লইয়া! তৎপরিবর্তে 

তাহাদের সেই প্রস্তর পুত্তনিটী রাখিয়া দিলেন। রাজ নবজাত সন্তানের 

মুখ দর্শনের আকাক্ষায় পরমানন্দে স্থৃতিকাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলে 

রাজার দুষ্ট মহিষীগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাহাকে এ প্রস্তর পুত্ত লটী তৎক।লে 
দেখান হইল । রাঁজ! উহাতে মহ] দুঃখিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে 

রাজ্যময় প্রচার হুইয়। পড়িল যে রাজার কনিষ্ঠারাণী একটা প্রস্তর পুত্বলী 
গ্রসব করিয়াছেন। 

এদিকে রাজার নবজ।ত সুলক্ষণ যুক্ত সুন্দর সন্ত।নটা দুষ্টা মহিষীগণ পোক 

হবার এক বনের মধ্যে ফেলিয়! দিয় ছিলেন। একজন ভীল সেই গভীর 

অরণ্যে কাষ্ট সংগ্রহ করিতে আনিয়া নবজাত সন্তানের রোদন ধ্বনি শুনিতে 

পাইল। ধ্বনির অনুসরণে আসিয়া! সে এ রাজ পুত্রটীকে দেখিতে পাইল। 

তাহার নিজের কোন সন্তানাদি না থাকায় এন্ুন্বর শিশুটাকে সে সষদ্বে 

বক্ষে তুলিয়া লইল ও তাহার পরিবারে নিকট আনিয়া দ্বিল। ভীল পদবী 

স্মঅন স্ন্দর বালকটা প্রাপ্ত হইয়া! অতিশয় হরযিত হইল । উভয়ের আদর 

ষত্বে সম্ভানটা ক্রমে ক্রমে ঝড় হইয়া উঠিতে লাগিল । এইরূপে দশ বার 

বৎসর গত হইল। 
এ্রফদ] সেই সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে ষথায় এ ভীল দম্পতি রাজপুত্রকে 

লালন পালন করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলেন ও ঘটন! চক্রে সেই 
ভীলেরই অতিথি হইলেন। ভীল সাধু দর্শনে সন্তষ্ট হইল এবং তাহাকে 
সমাদর করিয়া বসাইঈয়া সাঁধুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রী বালককে দিয় 

আনাইয়! দিতে লাগিল। একবার বালকটী সাধুর ধুনির নিমিত্ত কিছু কাষ্ঠ 

আনিয়া যখন তাহাব সন্ধে উপস্থিত হইল, তখন বালকের মুখাবয়ব দর্শনে 



হংসমহা রাজের কাহিনী | ১১৫ 

সাধু অতিশয় আশ্চর্যান্থিত হইলেন। কারণ এঁ বালকের পেষোক পরিজ্ছদ 
ভীজদের মত সামান্ত হইলেও উহার চেহারা অতি স্ুশ্রী। তিনি আশ্চর্য) 

হইয়! শ্রী মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখতে পাইলেন বালকের 
ললাটে রাজদণ্ড অঙ্কিত রহিগ্নাছে। বালকের মুগখানি দোখতে দেখিশ্ডে 

সাধুব কয়েক বৎসর পূর্বের একটী ঘটনা স্মরণ হইল এবং চিত্তে একটা 
সন্দেহ জন্মিপ। তিনি প্রথমে বালককে ছুই চারিটী প্রশ্ন করিয়া কোন সহুত্থর 

না পাওয়ায় ভীলকে প্রশ্ন করিলেন। *“এবালক তুমি কোথায় পাইল?” 
ভীল প্রথমে কিঞিৎ ইতন্ততঃ করিরা অবশেষে সত্য ঘটন। প্রকাশ করিল। 

যে গ্রকারে দে বন মধ্যে সন্তানটা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সাধুর নিকট 
অবশেষে অকপটে স্বীকার করিল। ভীলের বাক্য শ্রণণ করিয়৷ সাধুর 
ংশয় দৃঢ় হইল। তখন পাধু পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে পুর্ব্ব পরিচিত 

সেই রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং সে স্থানের অসম্ভব জনরৰ 

শ্রবণে তাহার সন্দেহ সুনিশ্চিত হইল। সাধু রাজার নিকট উপস্থিত হইয়! 

পূর্ব কথ স্মরণ কর্াইয়। দিয়া বলিলেন, “মহারাঙ্গ! মন্ুয্যের গর্ভে কি 

কখনও প্রস্তর-পুভ্তলী জন্মীন সম্ভব? রাণীর স্ুতিকাগারে ষে সকল ধাত্রী 

ছিল তাহাদিগকে এই স্ানে উপস্থিত করুন এবং ভালবরূপ অন্ুলন্ধান করুন 
তাহ! হুইলেই নিশ্চয় সত্য কথ প্রকাশ হইয়। পড়িবে ।” সাধুর অনুসন্ধানের 

ফলে যখন প্ররুত কথা প্রকাশ পাইল, তখন রানা স্বীয় পুত্রের 

মুখাবলোকন নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুলিত ও মহু। ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 

রাজ।কে ব্যাকুলিত দর্শনে এ সাধু তাহাকে সাস্তবন! প্রদান পুর্র্বক বলিলেন, 

“আপন ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনর পুত্রকে আনিয়া আপনার নিকট 

উপস্থিত করিব | আপনি ঠিক একই প্রকার দুইটা পরিচ্ছদ, একটা আপনার 
জন্য ও অপরটী আপনার পুত্রেৰ জন্ত প্রস্তত করিয় রাখুন এবং বৃহৎ একখানি 
সুনিম্মল দর্পণ আনাইয়! সম্মুখে ঠিক করিয়া রাখুন।” সাধুর বাক্যান্ষায়ী 
রাজী সমস্ত আয়োজন করিলেন । 

এদিকে রাজার নিকট হইতে গমন করিয়৷ পাধু পুনব্বার এ 'অরণ্যে ভীলের 

আবাসে উপস্থিত হইলেন এএং বালককে নিকটে ডাকিন্তা বলিলেন, “তুমি 
ভীলের সন্তান নহ; তুমি অমুক দেশের রাজার পুত্র 1” এঁ বালকের চিরদিনের 

বিশ্বাস যে সে ভীলের সন্তান সুতরাং সাধুর এরূপ বাক্য শ্রবণে তাহার মনে 

গ্রতীতি হইল না যে সে বাস্তবিক রাজ পুত্র। সে তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ সাধুকে 
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বলতে লাগিল যে, এই ভীলই তাহার পিতা । সাধু বহু প্রকারে তাহাকে 

বুঝ1ইবার চেষ্টা করিলেন সত্য কিন্তু এ বালক কোন মতেই এঁ কথা বিশ্বাস 
করিতে পারিল না। তখন সাধু উহাদের সকণকে সঙ্গে করিয়। লইয়! সেই 
রাজবাড়ীতে পুনর্ববার উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি বালককে উত্তমরূপে ম্লান 

করাইয়! অঙ্গমল পরিষফার করিয়! লইয়া! রাগদত্ত উৎ$ষ& পরিচ্ছদ পরিধান করা- 

ইলেন। রাজাও সাধুর ইচ্ছানুসারে এরূপ দ্বিতীয় পয়িচ্ছদে ভূষিত হইলেন। তৎপর 
সাধু রাজাকে এবং এঁ বালককে সেই বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাড় করাইয়া দিপেন। 
যখন বালক দর্পণ মধ্যে স্বীয় প্রতিবিষ্ব দেখিলেন, তখন বালকের প্রতীতি 

হইল যে, সত্যই সে রাজপুত্র । কারণ উভয়ের প্রতিকর্ত একই প্রকার । 

এ যাবত কল সে স্বীয় মুখ মণ্ডল কখনও দর্পণ মধ্যে দর্শন করে নাই । জীবনে 

সে. এই প্রথম বার নিজকে নিজে দর্শন করিল। রাজাও স্বীয় পুত্র লাভে পরম 

আনন্দিত হইলেন। ভীল ও তৎপত্বীকে তিনি উপযুক্তরূপে পুরষ্কত করিয়! 

বিদায় দিলেন। 

এই গল্পটী বলিল্না সাধু বাণ আমদের বলিতে ছিলেন, ভীল দ্বারা প্রতি 

পাণিত হওয়ায় রাজপুত্র যেরূপ নিঞ্জের প্রকৃত পরিচয় অনবগত ছিল, 

তজপ জীবও প্রকৃত পণ্চিয় বিস্বৃত. হইয়াছে । ভীল দ্বারা কয়েকবৎসর 
মাত্র পালিত হওয়ায় ও ভীলের মত পরিচ্ছদাদদি ধারণে প্র বালকের 

মনে দৃঢ় প্রন্তীতি হইয়াছিল ষে সে নিশ্চয়ই ভীপ সন্তান। সাধুর 
কপায় সে পরিষ্কার পরিছন্ন হইয়া রাজদত্ত পরিচ্ছদ পর্রধানপুর্র্বক দর্পণ 
'সাহাষ্যে স্বীয় প্রতিকৃতি অবলোকনে বুঝিতে সমর্থ হইল যে, রাঁজাই তাহার 

প্রকৃত পিতা । এ যাবতকাল যাহাদ্দের নিকট সে বাস করিতেছিল তাহারা 

পালক পিতা মাত: মাত্র। আমরাও এ বালকের স্তায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করি মায়] দ্বারা আবৃত হওয়ায় মায়াধীন হইয়| পড়িগ্জাছি এবং নিজেদের 

প্রকৃত স্বরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছি। যখন প্রকৃত সাধু সঙ্গ লাভ করিয়৷ কিম্বা 

সদ্গুরুর কৃপায় ক্রমে আধাত্মিক উন্নতি লাভ করত পধাজ্ঞান লাভ করিতে 

লমর্থ হইব, তখন বুঝিতে সমর্থ হইব যে আমদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি। 

আমাদের আত্মা ষে পরমাক্মীরই অংশ, অণব] আমাদের আত্মার স্বরূপ ও 

পরম আত্মার প্রক্কত স্বরূপ যে একই ) তাহ! পরান্তান লাভ না হইলে কিছু'তই 

আমাদের উপলদ্ধি হইবে না। ক্রমে ২ দিনে দিনে আমাদের যতই জ্ঞানের 

উদ্মেষ হইতে থাকিবে, ততই আম41 বুঝিতে পারগ হইৰ যে। আমানের মধ্যে 
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সেই অনন্ত ব্রহ্ম শক্তি প্রছন্ন ভাবে নিঠিত রহিয়াছে । 'কেবল মায়াচ্ছন্ 

থাকায় এখন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি' না। সদ্গুরু 
কুপায় যখন এই মায়] মোহের হস্ত হতে আমরা নিন্তার লাভ করিতে 

পারিব, তখন আমরাও আমাদের প্রকৃত ম্বরপ উপলন্ধ করিতে পারিব। 

আমর! তখন শুদ্ধ মনের দর্পণ আত্ম। দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব । 

মায় তাগ না 5ওয়1 পর্য্যন্ত মন শুদ্ধ পবিত্র নির্মল হইবে না এবং চিত্ত শুদ্ধ না 

হওয়] পর্যন্ত তাহাতে আত্মদর্শনও সম্ভবপর হইবে ন।। 

সাধু পাবার মুখ হই এই গল্পটা ও উপদেশ শ্রবণে আমর! পরম আনন্দিত 
হইতেছিলাম। বাবার মুখের অতি ক্ষুদ্র কথাটাও বড় মধুর। 

এক দিবস আমাদের সন্মুধে এইটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাধু রাজকে প্রণামাস্তে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল প্রাঞ্জা! আমি যে ভগবানকে ডাকিতে পারি না, 

আমা কি উপায় হইবে?” সাধু বাবা তদৃত্তরে অতি ক্গিগ্ধ হান্তের সহিত 

মধুর কণে বলিয়।ছিলেন, *্মাগ্নি তুমি তাহাকে না! ডাকিলেও তিনিত তোমাকে 

ভুলিয়া যান নাই।” সাধু বাবার ক্ষুদ্র বাক্যটাও এইরূপ আশ্বাস. পূর্ণ । 

উঠ1 শ্রবণ করিলে প্রাণে অতুল আনন্দ হয় ও চিত্তে আশার সঞ্চার হইয়া 
থাকে । ক্রমশঃ 

ও? রাঞ্পাহী। 

হাঁবড়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী। 
উৎমব উপলক্ষে-_ 

সম্পাদকের অভিভাষণ 

ক্ডিত্লাম্ব-নিক্ষাম্ণ | 
“হিসাব আমার মিল্বেন। তা জানি, 

যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি ।” 

সকল দেশেই বৎসরাবসানে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিক'শ 

ও কার্ধ্-বিবরণীর আলোচন] হয়। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত 

ব্যবপায়ী পর্য্স্ত প্রতোকেই প্রতি বৎসরের শেষে হিসাব-নিকাশ করিয়া 



১১৮ উত্সব । 

বুবিক্ক। থাকেন তাহার পরিচালিত সাম্রাঙ্য বাঁ প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণে উন্নতি 

বাঃ অব্নতি হইয়াছে এবং বিগত বৎসরের কাধ্য-বিবরণীর আলোচন৷ করিয়া 

পরিচালনের গ্লোষগুণ অবধারণ মতে পরবর্তী বৎসরের কার্য্যপ্রণালী নির্দারিত 

বা সংশোধিত হয়। 

গ্রতি মানব-জীবনও ভগবানের এক একটা প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানের 

জারগ্রাপ্ত কর্মচারী প্রতি মানব; নুলধন-_ভগবত্প্রদত্ত কাধ্যকারিণীশক্তি। 

এই শক্তির সদদৎ বাবরের উপরই মানবজীবন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা 

অবনতি নির্ভর করে । রাজ্যের যেমন 0০৮৪9:707: বা শাসনকর্তা, বৃহৎ 

কারবার ক প্রতিষ্ঠানের যেমন 1)1:606০: বা পরিচালক, তেমমি মানব-জীবন 

প্রতিষ্ঠানের বিবেকরূপী 1)1790801 বা পরিচালক আছে; কিন্তু কর্মচারী 

অসং প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইলে যেরূপ পরিচালকের চক্ষেও ধুল দিয়া থাকে, 

তেমনি প্রতি মানব অসং গ্রবৃত্তিপ্রপোদিত হুইয়! পিবেকরূপী 1)1500হকে 

বঞ্চনা করির' থাকে। এই অসংবৃত্তর প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিবার, 
একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ ও সৎ আলোচন্ধ। | গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সন্মিলনীর উদ্দেশ 

সংসঙ্গ ও সং আলোচন' দ্বারা অসৎবৃত্তিন্ন স্বাভাবক প্রলোভন হইতে যথাসাধ্য 

জীবকে রক্ষা করা। বস্তঠঃ জগতের প্রত্যেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত ইহা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব মাপনার কর্মজীবনের সাধন। দ্বার! ভগবানের 

দিকে অগ্রসর হইয়! থাকে; কেবল কর্মজীবনের গতি যাহাতে বিপ্থগামী না 

হয় তাহা হইতে জীবকে সছুপদেশ দ্বার! রক্ষা কর! ও সংসঙ্গের প্রভাবে 

ভগবানের দিকে জীবনের গতিকে ফিরাইয়৷ দেওয়াই জগতের সকল ধর্শ- 

প্রতিষ্ঠ।নের উদ্দেশ্ত এবং সেই উদ্দেগ্ত সম্যকরূপে সাধিত হইতেছে কিন! তাহ! 

পর্যযালোচন! করিবার জগ্ত বাৎসরিক সন্মিলন ও আলোচনা । আজ বৎসরান্তে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সেই আলোচনার দিন উপস্থিত। সম্মিলনীর 

101290%0£ বাঁ কর্ণধার আমাদের সর্বজন-বরেণ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষণ 
গোস্বামী মহোদয় । আল বৎসরের শেষে সন্মিলনীর কেখল মাত্র আর্থিক 

আয় ব্যয়ের নীরস হিসাব ও কার্ধ,-বিরণী সাধারণের সমক্ষে পাঠ করিয়া 

যেন আমাদের 1)1:6060কে আমর! প্রতারণ! করিয়! আত্মবঞ্চনা! না! করি। 

গ্পালম্মার্থিক্ি হিসাবে আমর! স্ব স্ব বাক্তিগত জীবনে কর্মদ্ধা] 
কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, একবৎদরে আমরা আপন আপন কর্ম জীবন দ্বার! 

কি লাভ বা লোকসান করিয়াছি তাহাই যেন প্রত্যেকে হৃদজের অন্তনিহিত 



হিসাবনিকাশ । | ১১৯ 

মন্্স্থলে একবার উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। একটী প্রবাদ বাকা আছে__ 
“ইস্পাত চুরি করিলে কামারের কোন ক্ষতি হয় না”। আজ এই পবিত্র 
সম্মিলনে আমরা সকলে হদয়স্থিত বিবেকরূগী 1016060 বা দেব শার মন্দিরের 

সন্মুখে ঈড়াইয়। জিজ্ঞাস। করি আমর! “ইম্পাত চুরি করিয়াছি কি না__আমরা 
গ্রভূপাদ ও উপদেষ্ট। মগ্ডণীর সারগর্ভ হিতোপদেশাবলীর একটাও কর্ম-জীবনে 
পর্ধ্যবসিত করিতে পারিয়াছি কিনা । যদি না পারিয়া থাকি তবে এস ভাই ৃ 

আত্মবঞ্চনা পরিহার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়েঃ যুক্ত করে, যিনি চির কক্পা ক্ষমাশীল 

যিনি অপরাধের *ঘুত্ব বা গুরুত্বের ধিচার না করিয়া শনুতপ্ত ও শরণাগত 
কআআশ্রতকে অভয় দিয়া বলেন-__ 

এসর্ধ ধর্ান্ পরিহ্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

তহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যে। মোক্ষায়িষ্যামি মা গুচঠ 1 

তার সম্মুখে কর্মজীবনের হিসাষ করিয়া যুস্তকরে অশ্রুসিক্ত নয়নে 

বলি £- | 
(প্রভো !) হিসাব আমার 

মিলবেন। তা জানি-_ 

যা আছে তাই 

সামনে দিলাম আনি ॥ 

করযোড়ে রইব চেয়ে মুখে 
বুঝাপড়া হিসাব যাবে চুকে _ 

তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি, 

(যদি) না বসাও গে! কোলের কাছে 

পায়ের তলে ঠাঁই ত ক্মাছে 

( গোপনে ) হদয়মাঝে পাতব আসন খানি ।* 

অক্ক তীঅধম-_- 

সম্পাদক __শ্রীবতীন্ত্র নাথ ঘোষ। 



আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব । 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 

যে শক্তি প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূল পদ্দার্থের পরমাণু সকল পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া সর্বতোভাবে ভিন্নবর্থক্রাস্ত নৃতনপদার্থ উৎপন্ন 
করে, তাহার নাম রাসায়নিক আকর্ষণ বা রালাম্ননিক সম্বন্ধ ( 01)910109] 

80006107007 01101001021 20016) )| অণুলকল যখন রাসায়নিক সম্বন্ধে 

সম্বন্ধ হয়ঃ তখন তাহাদের গুণের অন্তথ। হয়। যবক্ষারজনক ( 210:0297 ) 

ও জলজনক (17070597) ইহার! উভয়েই গন্ধবিহীন, কিন্তু উভয়ের রাসায়নিক 

সম্বন্ধে সমুৎপরন এমোনিয় (4.0077051% )অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ । প্রায় 

যাবতায় সুরভিদ্রব্যই অঙ্গারের (08:৮০: ) সহিত অল্মঞজজনক (0097 ) 

ও জলজনক (17:09 ) বাষুর সংমোগে উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা 

যাইতেছে, রাসায়নিক সংষোগস্থলে জড় বস্তর সম্পূর্ণ গুণাস্তর হইয়। থাকে । 

কোনস্থলে বর্ণহীন দ্রব্য সকলের ইতগরতরসংষোগে হ্ন্দর বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের 

উৎপ'স্ত হয়, কোন স্থলে একরূপ বর্ণ বর্ণাস্তরে পরিণত হয়, কোথাও বা 

গন্ধবিহীন বস্তু হইতে সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যে শক্তিপ্রভাবে 

বিশ্বব্রন্মাণ্ডের নকল বস্তই নিয়ত পরম্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাকে মহ1কর্ষণ 

( [01019788] 07851650100 )% বলে । পৃথিবীর আকৃষ্টি শক্তিকে মাধ্যা ক্ষণ 

(05165 ) বলে। মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিতে 

ইচ্ছা হর, বে?-শান্ত্রে মহাকর্ষণ ও মধ্যাকর্ষণ সম্বদ্ধে কিব্ূপ উপদ্দেশ আছে, 

আপনার মুখ হইতে তাহা শুনতে ইচ্ছা হয়। 

পাপ ০ পপ পপ পপ ৯ পপ পপ পাস পাশ ৪ আন্ত ৯ ৯৮০ পিপিপি 

* পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছেন _ 

£[79] 09019 02 10050692272 6109 010156758 260%069 ৪০1) 
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আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ব । . .. ১২১ 

বক্তা-_-অণুর সমষ্টি মহৎ এবং মহতের ব্যন্টিই অণু; অতএন অণুর যাহ! 

ধর্মঃ বল] বাহুল্য, মহতও তত্বন্্মাবশিষ্ট | * একটী অণু 
বেদ শাঙ্োক্ত মহাকর্ষণ ও যে কারপবশতঃ অপর একটা অণুকে আকর্ষণ করে, 

00054 ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থুল শুক্ম সকল বস্তই তৎকারণবশত: 

পরম্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । বেদে এই তত্বের পূর্ণ উপদ্দেশ আছে। 

তোমাকে এখন সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর | খণ্রেদ বলিতেছেন 

্যদ। সুর্ধ্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ। 

আদিত্তে বিশ্বা তুবনানি ধেমিরে ॥৮-- 

খগ্েদ সংহিতা, ৬।১।৬। 

অর্থাৎ, “হে ইন্দ্র! হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বব |! ছেোওমান, সব প্রেরক, 
শোভনবীর্যয আদিত্যকে তুমিই স্ষ্টি করিয়াছ। বিশ্বকারণ! তুমিই বিশ্বের 

সন্কর্ষণশক্তি, তোমার শক্তিতেই জগৎ ধূত হইয়! রহিয়াছে । হৃর্যের আকর্ষণে 

যেমন পৃথিব্যাদি লোক সকল সমাকুষ্ট হইগ্া আছে, বিশ্বসবিত1 পরমেশ্বরের 

আকর্ষণে সেইরূপ হূর্ধাদি যাবতীয় লোকই নিয়ামত হইয়া আছে । আপবিক 

আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ইহারা এক সর্বব্যাপক মহীকর্ষণর্শক্তিরই অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ-_-তাহারই অবাস্তরভেদ | খণ্বেদ অপিচ বলিয়াছেন-__ 

“সবিতা যন্ত্রেঃ পৃথিবী মরয়াদস্বস্তনে সবিতা গ্যামদৃংহৎ। 
খগ্বেদ সংহিতা, ৮1৮/৭1১১। 

অর্থাৎ, সবিতা সর্ধবলেশীন--সর্বশক্কিমান্ কৃর্য্য বা পরমেশ্বর-যন্ত্ 

(যদ্দার কোন কিছু নিয়ামিত হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে )--মাকর্ষণ শক্তিদ্বারা 

পৃথিবীকে নিয়ামিত করিয়৷ রাখিয়াছেন| কেবল ইহাই নহে, যে অস্কস্তন__ 

অনারভ্তন--পতন প্রতিবন্ধক অবলখনরহিত অন্তরিক্ষে একটী ল্ঘুপর্ণ পর্যান্ত 
অবস্থান করিতে পারে না, সর্বশক্তিমান সবিতা সেই অন্তরিক্ষে অতিগুর 

দ্যুলোৌককেও দৃ়ীরুত করিয়! রাখিয়াছেন, অধঃপতিত না হয়, স্বীয় আকর্ষণশক্তি 
দ্বার এইভাবে অবস্থাপিত করিয়াছেন । 

চির পাশ্চাত্য কৰি ইমার্শন বলিয়াছেন-__ 
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১২২ উত্সব । 

দিদ্ধাস্ত শিরোমণি নামক গ্রস্থের গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণ সন্বন্ধে এইরূপ 
উল্লেখ আছে-_, 

আকৃষ্টিশক্কিশ্চ মহীতয়] যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্য । 
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমস্তাৎ র পতত্তিয়ং খে ॥” 

পৃথিবীর আকৃষ্টিণক্তি উহার কেন্দ্র-বা-মধ্যস্থল হইতে কাধ্য করে, এই নিমিত্ত 

পৃথিবীর আকর্ষণকে মাধ্যা কর্ষণ (05€1ঠ্য ) বলে। 
জিজ্ঞান্ু--সংক্ষিপ্ত হইলেও বেদের এই উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়৷ পরম 

আনন্দিত ও ল।ভবান্ হইলাম, আকর্ষণতত্বের একটু বধাপকরূপ যেন নয়নে 
পতিত হইল, বুঝিলাম ; কি আণাবক আকর্ষণ, কি মাধ্যাকর্ষণ, সকলেই বেদোক্ত 

এই এক মহাকর্ধণ বা সন্কর্ষণ শক্তির পরিচ্ছিন্ন অবস্থা_অবাস্তর ভেদ। আশ! 

হইতেছে, আপনার কৃপায় ক্রমে এই তত্বের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইব। 

পাশ্চাতাবিজ্ঞান পরমাণু ও ইহার আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-ধর্্মকেই বিশ্বের 

সৃষ্টি-স্কি'ত-লয়ের কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ 
করে, বিশ্বের সকল বস্তই সেইরূপ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, নিউটন্ 

প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু 

বিশ্বব্রঙ্দাগস্থ প্রত্যেক দ্রব্ঈ প্রত্যেক দ্রবাকে আকর্ষণ করে কেন, বিশ্বের সকল 

বস্তই দি পরম্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তবে বিপ্রকর্ষণ নামধেয় পদার্থের 

অস্তিত্ব আছে কেন, রাগ ছ্থেষ তাহা হইলে এক-মিথুন হইল কেন, পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞান এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আমার এক্ষণে এই 

প্রশ্নের মীদাংস। প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যগ্র হইয়াছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক 

আমার এই প্রশ্নেব সমাধান করিয়| দিন | সকল বস্তই যে পরস্পরকে আকর্ষণ 
করে, রাগ-ঘ্েষ সম্ভৃত বৈষম্যময় সংসারে তৎসমর্থক দৃষ্টাস্তস্থল কোথা? তবে 

কি কথাটা মিথ্য।? 

বস্তগ-_না, মিথা। নহে | এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, বিদেশীয় 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সে সকল কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহাদের উক্ত 
সিদ্ধান্ত এই জন্ত বাাপক তর দৃষ্টি, কুক্্মতর দর্শী দার্শনিকের হৃদয়গ্রাহী হইবেনা। 
দার্শনিক বলিবেন, বৈজ্ঞানিকগণ এতদ্বার। একটী বিশ্বব্যাপক সন্যের খণ্ডিত 
ব1 পরিচ্ছিন্ন রূপ দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বুল-স্স্, সকল বস্তই পরম্পরকে 
আকর্ষণ করে, এ কথা সত্য কিন! তাহ! জানিতে হইলে আকর্ষণের কারণ 
কি, অশ্রে তাহ জানা আবশ্ঠক। আকর্ষণের কারণ সশ্বন্ধে পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ কি বলেন? 



পুজ্যপাদ ৬ভার্গব শিবরামকিন্কুর যোগত্রয়ানন্দ 
্বামী পদকমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়ান। 

( পুর্ববান্বৃত্তি ) 

সম্ততাভাস যোগদ্বার৷ লব্ধব্য দূরশ্রুত, দৃরদৃষ্টি, বাঁকৃসিদ্ধি প্রভৃতি কতিপয় 

সিদ্ধির উল্লেখ করিয় যোগতত্বোপনিষৎ বলিয়াছেন---ইহার। মহাসিদ্ধির পক্ষে 

বিদ্বস্ব্ূপ, অতএব বুদ্ধিমান বাক্তি ইহাদিগে রত হষ্টবেন না, যোগিরাট 
যাহাকে তাহাকে স্বসামর্্য প্রদর্শন করিবেন না, নিজ সামর্ঘ্যগুপ্তির 

নিমিত্ত লোক সমীপে মুড়ব, মুর্খৰৎ বা বর্ধিরবৎ অবস্থান করিবেন। 
(“এতে বিদ্না মহাসিদ্বেরণ রমেৎ তেবু বুদ্ধিম।ন। ন দর্শয়েৎ স্ব সামর্থ্যং যস্ত 

কন্তাপি যোগিরাটু ॥ যথ। মূড়ো। যথা মুর্খে। যথা বধির এব না। তথা 
বর্তেত লোকন্ স্বপামর্থযস্ত গুপুয়ে ॥”--যোঃতঃউপঃ)1 নারদ পরিব্রাঞ্জক 

উপনিষং বলিগাছেন--যোগী সাধুচিত ধর্মকে বস্ততঃ অদূষিত রাখিয়! 
বাহা*ঃ এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তীহাকে হেয় জ্ঞান 

করে, তাহার অবমাননাই করে, যাহাতে তাহার নিকটে আসিতে ন! চায় 

(“তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্্মমদূষয়ন। জনা যথাবমন্তেরন গচ্ছেযুর্ণৈৰ 

সঙ্গতিম্ ॥*- _নাঃপঃউপ )1। অতএব প্রকৃত যোগীৰ যোগ-ফল' দেখিতে 

পাওয়া সাধারণ পুরুষের পক্ষে একটু কঠিন। তথাপি অনেক সময়ে তাহ! 
প্রকাশিত হইয়। পড়ে, তখন তাহ অনেকের দৃষ্টি বা শ্রুততিগোচর হইয়। থাকে । 

এই প্রস্তাবনাতে ইতঃ পুর্ববে যাহা উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণ যদ্দি তাহা স্মরণ 

করেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে এখন আর অধিক না বলিলেও চলিতে পারে, 

তথাপি স্বামীজীর পুর্বোক্ত ভক্তগণের তৃপ্ডির নিমিত্ত, তাহাদের প্রাগুক্ত খেদ 

দুরীকরণার্থ সংক্ষেপে তাহার ছুই একটা বিভূতির উল্লেখ করিব, তাঁছার জীবনের 
ঈদৃশ বহু ঘটনার মধ্যে এস্থলে ছুই একটা ঘটনার বর্ণন করিব । 

আমর! ম্বামীজীর বাল্য জীবনী হইতে নিম্নলিখিত অংশ পাঠকবর্গের নিমিত্ত 

উদ্ধৃত করিলাম-_ 

“সৃত্যসংকন্পতা, ইচ্ছার অনভিঘাত প্রকৃত যোগীর একটা প্রধান লক্ষণ । 

পাঠক স্বামীগীর জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাইবেন; পাঠক 



১২৪ উৎসব । 

দেখিবেন, শ্বামীপ্ী যে কোন বিষয়ে কখন কোন ইচ্ছ! করিয়াছেন তাহ! কোঁন 
না কোন দিন সিদ্ধ হইয়্াছেই। এধানে স্বামীজীর বাল্যকালের একটা ইচ্ছ। 
কিরূপ অদ্ভূতভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাই নিবেদন করিতেছি £__ 

*ত্বামীত্রীদদের অবস্থা তখন বিশেষ মন্দ হইয়াছে , কষ্টে, কোন প্রকারে 

ংসারযাত্রার নির্ব্বাহ হইতেছে; তাহার মধ্যম পিতৃব্যদেবের কন্ঠাটী বিবাহ- 

যোগ্য হইয়াঞ্ে, কিস্তু অর্থাভাবে কন্তাটাকে পাত্রস্থ করা হইতেছে না। 

কালের কি কুটিল গতি! ষাহার! এক সময়ে অল্লানবদনে অর্থদীনপূর্ববক কত 

লোককে কন্তাদায় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আজ ত্ীহা্দিগকেই কন্তাদায়গ্রস্ত 

হইয়| চিত্ত/কুল হইতে হইয়াছে! এই সময়ে কাশ্মীররাজ কলিকাতায় আগমন 

করিয়াছিলেন | কেহ কেহ বলিলেন, কাশ্মীররাজ দানশীল পুরুষ, তাহার 

নিকটে যাইয়া! প্রার্থন! জানাইলে ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে ! স্বামীজী সংক্কৃতে 
একখানি 'মাবেদন পত্র লিখিলেন। তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় তখন 

কাশ্শীররাজের এ প্রদেশের সভাপগ্ডিতবৎ হইয়াছিলেন। উপহার সহিত 

যাঁইলে কিছু সুবিধা হইতে পারিবে মনে করিয়! ম্বামীজীর মধ্যম পিতৃব্যদেব 
তাহার নিকট গমন করিয়৷ নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তর্ক বাচম্পতি 

মহাশয় (ঠিক বলিতে পারিনা, হয়ত একটু রছস্ত করিবার নিমিত্ত ) বলিলেন 
“তা, তুমিই যাঁও না| স্বামীজীর পিতৃব্যদেব। “আপনি সঙ্গে গেলে ভাল 

হয়' | তঃ বাঃ মহাশগ। «আমি গেলেও যা, তুমি গেলেও তা" । স্বাঃ- 

পিতৃব্যদেব। «আপনি গেলে যা, আমি গেলেও যদ্দি তাহাই হইত, তাহা 
হইলে 'মার আপনার কাছে আসিব কেন?" 

তঃ বাঃ মহাশয় । “হ1, আমি গেলেও যা, তুমি গেলেও তাই বটে, তবে 

আমি গেলে রাজ! উঠিয়। দঈাড়াইবেন, আর তুমি গেলে গলাধাক্ক। খাবে, এই 

প্রভেদ | 

স্বামীজী সঙ্গে ছিলেন); কথাগুলি তীহার প্রাণে লাগিল। স্বামীজী চির- 

দিনই বড় তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। তখনই তীহার মনে এইরূপ সংকল্প 
হইল, প্যদি কাশ্মীররাজ কোন দিন আমাদের নিকট ষাচকরূপে 'আগিয়' 
উপস্থিত হন, তবেই এ ছুঃখ যাইবে |” দরিগ্র ব্রাহ্মণকুমীরকে এরূপ সংকল্ 

করিতে শুনিলে লোকে হাঁসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্ত দরিদ্র পুরুষটী যদি যথার্থই 
ব্রাহ্মণ হন, তাহ! হইলে, হাসিবার কিছু কারণ নাই। স্বামীজীর জীবন তাহ! 
প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিয়াছে । যখন এই ঘটন। ঘটে তখন স্বামীজীর 



৬ভা্গব-শিবরামকিস্কর যোগ্রয়ানন্দ জীবনীবর্ণনে প্রয়াস। ১২৫ 

কৌমারাবস্থা। বুদ্ধ কাশ্মীররাজ শ্রীরণবীর সিংহ অবশ্ত কিছুদিন পরেই 
পরলোৌকগত হইলেন, কিন্তু ধাহারা ৬কাশীধামে (“তদৈনি'স্থ বাসায়) ইহার 
পুত্র শ্রীপ্রতাপসিংহের স্বামীজীর চরণে আত্মসমর্পণ দৃশ্ত দর্শন করিয়াছেন, 
এবং (রাঞ্জ ঘাটের বাটীতে ) তাহাকে ম্বামীজীর নিকট আয়ুঃ ভিক্ষা করিতে 
দর্শন করিয়াছেন, তীহার] বলিবেন, * ভগবান তীহার ভক্তের কোন ইচ্ছ। অপূর্ণ 
রাখেন না, এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।” ৬কাশীতে 
ভদৈনির বাসাতে যখন স্বামীজীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাহার চরণযুগল 
বক্ষে ধারণপূর্র্বক কাশ্মীররাজ প্রতাপ সিংহ বার বার বলিতে লাগিলেন “আমি 

আপনার দাণানুদ্বাস, আপনি আমাকে মনে রাখিবেন, * তখন স্বামীজীর নয়নে 

অশ্রবারি দৃষ্ট হয়াছিল। ন্থামীজীর মুখ হুইতে তাহার তাৎকাঁলিক হৃদয়ের 
ভাব সম্বন্ধে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি-“তীহার এই অধম সম্তানের প্রতি 
ভগবানের কত দয়া, কত স্নেহ! আমার তখন সেই বাল্যকালের কথ 

মনে পড়িল, মনে হইল, আমার তখন মনে যে ছুঃখ হইয়াছিল, আর এরূপ 
মনে হইয়াছিল, ভগবান্ তাহা ভূলেন নাই, আমি কিন্তু তাহা! বহুদিন হইল 
ভুলিয়] গিয়াছিলাম। আম দেখিয়াছিঃ ভগবান্ আমার কোন অভিলাষ, ক্ুদ্র 

হউক, বুহৎ হউক, অপূর্ণ রাখেন না। *-_- 

ইতঃপর আর একটা ঘটনার উল্লেখ করিব । 

স্বামীজীর ৬কাশীতে “ভদৈনি/স্থ বাসায় থাকাকালে এক দিবস বু'দিরাজের 

প্রাইভেট সেক্রেটারী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কিয়ৎক্ষণ 
কথোপকথনের পর তিনি স্বামীজীর চরণে মহারাজের তিমটা প্রার্থন! জ্ঞাপন 
করেন এবং বলেন, এই তিনটা প্রার্থন পুর্ণ করিলে বুঁদিরাজ তাহাকে বিশেষতঃ 
পুরস্কৃত করিবেন । পরে তিনি বলেন আপনি বদি কিছু বিভূতি দেখান তাহা 

হইলে মহারাজ স্বয়ংই আপনার নিকটে আগমন করিবেন | পুরস্কারের লোভ 

প্রদর্শন করাতে এবং বিভূভি দেখাইবার কথা বলাতে স্বামীঞ্দী একটু বিরক্ত 
হইয়াঞিলেন। উত্তরে স্বামীজী যে যে কারণে, তাহার মধ্যে পুরস্কারের লোভ 
দেখান একটী, মহারাজের প্রার্থন! পুর্ণ করিবার তীহার শক্তি ব! প্রবৃত্তি নাই 
তাহ। জানাইয়৷ পরিশেষে বলেন_ আপনি বিভূতি দেখাবার কথা বলিয়াছেন, 
আমি কোন বিভৃতিই দেখাইব না, অথচ বু'দিরাজকে ছা হইতে এক 
বৎসরের মধ্যে এখানে আসিতে হুইবে। ইহাই বিভূতি জানিবেন+। 
প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয় গ্বামীজীর কথাট! তখন বোঁধ হয় পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন ন1। শিস (ক্রমশঃ) 



শ্ীশ্রীগ্তরবে নমঃ 

আর ঘৃমাওনা মন । 
ঙআ 

মরণ হুন্দুভি ওই বাজায় নিয়তি । 
আর ঘুমাওনা জাগ সুখ-লুন্ধমন। 
কতদিন রবি মূঢ় সংসারেতে মাতি ॥ 
শিয়রে দীড়ায়ে তোর করাল শমন ॥ 

শন 
দেহকে ভাবিয়। আত্ম! করি দেহনীর | 
চিরদিন থুরিতেছ পাগলের মত। 
এখন (ও) গেলন। তোর শত হাহাকার ॥ 
মোহু ঘুমে অচেতন রবি আর কত ॥ 

কত কোটি জনমের সাধনার ফলে। 
লভেছিলি নরকায় দেবতা খাঞ্চিত। 
গেলরে বুধায় তোর দিন গেল চলে ॥ 
শেষ দিন হবি তুই অতীব লাঞ্চিত ॥ মা 

ষেদিন চলিয়া! গেছে ফিরিবেন৷ আর। 
শতবার কর যাদ প্রাণ বিসজ্জন। 
এখন (ও) জপরে সদ] নাম সুধাধ।র ॥ 

গু লভিবি হেলায় সেই হরির চরণ ॥ 
স্বপ্ন তোর দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন। 
স্বপ্ন তোর দারা সুত বিষয় বিলাস। 
য| দেখিছ সব ওরে নিশার স্বপন ॥ 
সত্য শুধু যেন মন সেই স্বপ্রকাশ॥ নন 

সকল সাজেতে সাজি সেই একগন। 
খেলিছে সংসার মাঝে বহুবিধ থেল!। 
যেঞজন সপিবে তার পদে প্রাণ মন ॥ 

সম হবে ধন্য ভবে সেই ঘুচে যাবে জালা ॥ 
যতদিন ইঞ্ট তোর নাদেবে দর্শন। 
ডাকতুই ততদিন কাদিয়। তাহারে | 
মন্ত্রের সাধন কিন্ব। শরীর পতন ॥ 
ভুলনাক এই মন্ত্র বারেকের তরে ॥ 

নন 

অবশ্ঠই একদিন আদিবে সেজন। 
মুছাইতে ওরে ভোর নয়ন আসার। 
সার্থক হইবে ক্ষেপ! এদেহ ধারণ 
[চিরতরে যাবে ঘুঢে আসা বার-বার ॥ 



সাধনধর্ম-রক্ষার উপায় । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

আজ কাল্কার গুহস্থ শেষের বচনটি সকলে স্বাকার করুণ আর না করুণ, 
প্রথম বচনটি শীস্ত্র ন) বলিতেও তাহারা নিজেই বলিয়া থাকেন। সংঙগার- 

গৃহস্থ ! যাহাই কেন মনে না কর, ভাই সাধক গৃহস্থ! তুমি কিন্তু এই ছুইটি 
বচনই অবনত মন্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য। স্ত্রী বললে তোমাকে বুঝিতে 

হইবে সহধর্মিনী | সংসারে অবস্থান করিতে হইলে তোমাকে আজীবন ধাহার 

সঙ্গে অদ্ধাঙ্গভাগ অতিবাহত করিতে হুইবেঃ এ জীবনের পরেও আবার 

লোকান্তরে পাপ পুণ্যের সমভাগ বহন করিতে হইবে, সংসায়ে থাকিয়া! তাহাকে 

ছাড়িয়। সংসার ধর্মে _-বিশেষতঃ সাধন ধন্মে তুমি অগ্রনর হইবে, ইহা! বড়ই 

অপম্তভব। আজ কাল দেখিতে পাই--অনেকেই কোন না কোন সাধনধর্্ের 

অনুষ্ঠানে দীক্ষিত, কেহ কেহ বা কতসংস্কল ; কিন্তু ছুঃখের কথা বলিব কি? 

তাহাদ্িগের অনেকেই সংসারে স্ত্রীকে একটা বিশেষ ভোগ্য পদার্থ বলিয়া মনে 

করেন, অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন অন্ত প্রয়োজন স্ত্রীর দ্বারা কিছু সাধিত হুইতে পারে, 

ইহা! তাহাদিগের একরূপ বিশ্বাস বহিভূতি। এই বিশ্বাসের ফলে তাহারা 
যে ভোগ করেন, আর যাহা! ভোগ করেন, তাহ! ক্রমে দেখাইব; কিন্ত 

সাধক ! তোমাকে বলিয়! রাখি--তোমার পত্বী ভোগের জন্ত নহেন অধিকস্ত 

ভোগ খণ্ডাইবার জন্ত | ভাই তুমি সেতরঙ্গে ডুব দিওনা | আমর! পূর্ববক্ত 
বিশ্বাসবদ্ধ অনেক প্রধান পুরুষকেও অগঠিত সংসারে সাধন ধর্মে হস্তক্ষেপ 

করিয়! অচিরাৎ পশ্চাৎপদদ হইতে দেখিয়াছি । ভাই গৃহস্থ!" হয়ত সাধন- 

ধর্মের জন্য তোমার মনে আবেগ আগিয়াছে? কিন্ত প্রাণেযে সে বলআসে 

নাই-__তাহ? তুমি একবার ও ভাবিয়াছ কি? একাই যদি ধর্মপথে উত্তীর্ণ 

হইতে সাধ হইয়াছে, তবে ভাই! শিক্ষিত গৃহস্থ! রাগ কয়িও না, সত্য 

কথা বল দেখি--কার জন্ত তুমি এ ভূতের বোঝা বহন কর? ব্রাহ্মণের 

সন্তান হইয়! শ্লেচ্ছ যবনের দাসত্ব কর? স্বাধীন মানবজাতির শীর্ষ স্থানীয় 
হইয়! কুকুরের বৃত্তি অবলম্বনে আত্মজীবিকা নির্বাহ কর? সংসারে যদ্দি সেই 
টুকু বল-_ ভাই! তোমার থাকিত তাহ! হইলে কি আর তুমি আটট্যর 



১২৮ উত্সব । 

মধ্যে যোগ শেষ করিয়্য দশটার মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে আফিসে আসিতে ? 

শান্ত্রের আদেশ, গুরুর আদেশ, নিজের আন্তরিক অভিলাষ এ সকল উপেক্ষা 

করিয়া স্ত্রী পুত্রের মায়! যমতা পাশে জড়াইয়! ভাই ! তুমি এই ঘোর সংসার- 

কারাগারে এমনি করিয়৷ আত্মহার! হুইয়াও কি কখন পড়িয়া থাকিতে? 

তাই বলি ভাই! সে বল যখন আসে নাই, নিজের মনোগত 

প্রাণগত কোন একটা কার্ধয সাধন করিতে হইলে যখন তুমি এ অবল|র 

বল ন! পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পার না, তখন ভাই ! এ সংসারের 

পিছিল পথে এক একা এমন করিয়। লাফ দিয় কেন আছাড় খাইয়! পড়? 
সংসারের এ সংকীর্ণ পথ বিষয়াসক্তির অশ্রান্তজলে নিয়ত সমান কর্দমাক্ত, 

কাহার সাধ্য এ পথে ভাই! এক চলিয়। উত্তীর্ণ হইতে পারে? তাই 

বিধাতার আদেশ--শান্তের আদেশ--ছুজনে মিলিয়। হাত ধরাধরি করিয়া 

তবে সংপারে চলিতে হইবে । হুজনেই ছুজনের হাত ধরিয়/ছ, কিন্তু 

ইহার মধ্যে একজন শিথিল হইলেই আর একজনের পড়িয়। যাইবার কথ! ; 
ঘটিয়! থাঁকেও নিয়ত তাহাই। তাই বলি-__-ভাই গৃহস্থ ! তোমাদের দুজনের 
মধ্যে কেহ কাহাকেও টিল দিওন।); অন্তকে টিল দিতে গেলে নিজেই 

ভাই! পড়িয়া মরিবে! ভাই তুমি মনে কর্রও--তাহার চলিবার জন্যও 

তুমি যেমন হাত দিয়াছ, তুমি নিজে চলিবার জন্তও তেমনি তাহার 

হাত ধরিরাছ, ইহারই নাম ধরাধরি । তুমি ধরিবে, অথচ ধর 

দিবে না, ধর কেন সে পাপের ভার বহন করিবেন? ভাই বলি ভাই। 

তোমার ছুদদিকেই ধরা; চলিতে হইলে ধরা দিতে হইবে, 'আর না দাও ত 

ধরায় পড়িতে হইবে! এইজন্তই স্ত্রীর নামর সহচারিনী। গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রী 

ইহলোকেও সহচারিনী, পরলোকেও সহচারিণী। হায়! হায়! ভাইরে! 

আজ তুমি সেই সহচারিনীর অর্থ বুবিয়াছ-_ প্রমদবন বিচারিনী ! 
(ক্রমশঃ) 
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কাঁমন। থনকিবেন! শেষে কর্্মও থাকিবেনা__থাকিবেন শুধু ভগবান। 
সর্বৰ কণ্মে তাহার অনুগ্রহ অনুভব করিতে করিতে পুর্ববশ্রুত জ্ঞান 

বিচারে সামর্থ; জম্মিবে তখন জ্ঞানের অনুভব হইবে ইহাই স্বরূপ 

স্থিতি । 
প্রথমেই ভগবানের প্রসন্নতার অন্ুভব-__তাহাতেই মোহ নাশ - 

মোহনাশে স্বরূপের স্মৃতি_-ইহ। হইতেই হৃদয়ের সকল সংশয় 
বিনাশ । তখন বাক্যে কর্মে ভাবনায় ভগবান লইয়াই থাকা-_ইহাই 

জ্ঞান লাভের ক্রম । গীতা এখন কাতর হৃদয়কে জ্ঞান ষোঁগ 

ও কম্ম যোগের উপদেশ করিতেছেন । 

আবার বলি জগতের লোক শোকে ছুঃখে সর্ববদ। হাহাকার করে। 

নানাবিধ রোগের ছুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ জনিত দুঃখ ; বজ্রপাত, 

অগ্ন্যুত্পাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনা বৃষ্টির দুঃখ, হিংআ্ জন্ক ও হিং 

মানুষ হইতে ছঃখ-__কোন না কোন দুঃখে মানুষ সর্ববদ! ছট্ফট্ করে ; 

আবার কত র্রেশ করিয়া যাহ! উপার্জন করে, রক্ষা জন্য শত চেষ্টা 

করিয়াও তাহ! রক্ষ/। করিতে পারে না--সকল প্রকারের দুঃখের 

প্রতীকাঁর এই গীতাতে পাওয়া যায় । জগতকে স্থখী করিবার জন্য-__ 

শাস্তি দিবার জন্য এই গীতা । মানুষের কর্তব্য দেখাইয়! দিতেছেন এই 

গীতা আবার কর্তব্য পরায়ণ করিবার জন্যও এই গীতা । যেকেহ 
গীত। আশ্রয় করিতে পারিবেন, যে কোন জাতি গীতার উপদেশ মত 

নর নারীর কর্তব্য পখে চলিবার স্ত্ববিধ। করিতে পারিবেন সেই জাতি 

যে ছুঃখময় সংসারকে স্থখমন্ স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবেন তাহার 

কোন সংশয়ই নাই। 

গীত প্রচারের পর কোন ক্তাতির যে এইপ্রকার স্থখ হুইয়ীছে তাহ! 

দেখা যায় না। তবে নর নারী ব্যক্তিগত ভাবে গীতা প্রদশিত শান্তি 

"ও সখ যে নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারেন তাহার প্রমাণ পাওয়া 

যায়। 
ব্যক্তিগত আলস্য ত্যাগ, অনিচ্ছ। ত্যাগ, কর্তৃব্য নিদ্ধারণ, কর্তব্য 

পরাম্মুখতা বর্জন, কর্তব্য পরায়ণতা৷ অঙ্গন, সুখ দুঃখ সহা করিয়া 
্ ৯ 
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ঈশ্বরের নাম লইয়া অবিচলিশ থাকা--এক কথায় কোন "কিছুতেই 
বিচলিত ন। হওয়া-__হৃদয জয় কর! এবং বুদ্ধি নির্মল করা, সর্বাপেক্ষা 

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ--এই সমস্তে লক্ষ্য রাখিয়া! গীতার প্রবাহ 

হৃদয়ে বহাইতে প্রয়াস করাই এই পুস্তকের একমীত্র লক্ষ্য । ইহাতেই 

যে মৃত্যু সংসার সাগর হুইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সম্পূর্ণ না পারিলেও 
_ ইহার চেষ্টা যে মানুষকে মোক্ষমার্গে- আত্যন্তিক সুথপথে 

পরিচালত করে ইগাই আলোচকের দৃঢ় বিশ্বাস। যাহার বলেন 

গীতার উপদেশ মত চলা কঠিন তীহাদিগকেও আমরা বলি--সকল 

প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়! গী*। উপদেশ দিয়াছেন_-আপনার 

অধিকারের কার্যা বাছিয়! লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চেষ্ট। করিলে 

ক্রমশঃ উচ্চ অধিকার লাভ হইবেই। ইহাই মুক্তির পথ | 

এখন আহ্মলা গীতান্প উপদেশ্প আব্পস্ভ ক্ুল্লিতিছি। 

অভ্ভুন ! তুমি ভীদ্ম ড্রোণ ইত্যাদির মৃত্যুর কারণ হইবে এবং ভারতের 

রাজগণেরও ম্বৃতার কারণ হইয়! নিজর ইন্দ্রিয় উচ্ছোষণ জনিত শোক 

ও জাতির অধঃপতন জনিত শোৰ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়। যুদ্ধ 

হইতে বিরত হইতে চাহিতেছ, আমি বলিতেছি তোমার এই শোক মোঁহ 

অভ্ঞান জনিত। ইহা দূর করিবার জন্তা আমি তোমাকে প্রথমেই 
জন্তানের বিচার ও কন্মের বিচার শুনাইতেছি। কন্ম্ের বিচার শুনিয়া 

সেট মত্ত কর্ম করিয়া জ্ঞান অনুষ্ঠান করিলেই তুমি তোমার কার্য্য 
করিলে এবং জগ জনেরও পরম উপকার করিলে । এখন শ্রবণ 

কর। 

মাহার জন্য শোক কর! উচিত নয় তাহার জন্য তুণি শৌঁক করিতেছ 

এবং পগ্িতের কথাও কহিতেছ । পণ্ডিতের দেহ হইতে প্রাণ বাহির 

হউক বা দেছে প্রাথ থাকুক অর্থাৎ মৃতদেহ বা জীবিত দেহের জন্য 

শোক করেন না। [১১] 

অর্জুন-_ মানুষ মরিবে বলিয়াই ত শোক ? 
ভগবান্_-দেহ ও দেশী লইয়াই ত মানুষ। বিচার করিয়া দেখ 
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দেহ মরিবে বলিয়াই কি শোক ন! দেহী মরিবে বলিয়! শোক ? 
অজ্ভুন দেহ ও দেহীযষে এক বস্ত্র নহে ইহা না দেখাইকি 

শোকের কারণ? | 

ভগবান্্-__নিশ্চয়ই। 

অজ্ঞুন--আত্মীয় বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি বধে নিজের ক্লেশ ও সমাজের 

ক্ষতি ইহা বলিতেছিলাম বলিয়াই কি বলিতেছ মুখের মত শোক 

করিতেছি আবার পণ্ডিতের মত কথাও বলিতেছি ? 

ভগবান্--তুমি বলিতেছ সকলে মরিবে- শ্রাজ তর্পণ লোপ হইবে 

পিতৃপুরুষের পতন হইবে মৃত ব্যক্তি নিয়ত নরকে পড়িয়া থাকিবে 

এখানে তুমি পণ্ডিত ও মুখের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছ। যদি 
যদি মরিয়াই গেল তবে শ্রাদ্ধ তর্পণ কাহার জন্য করিবে? নরকে 

নিয়ত বাসই বাঁকে করিবে? দেহট। প্রাণশুন্য হইয়া এখানে পড়িয়। 

রহিল কিন্তু দেহ গেলেও আত্মা ত দর্গে 7 নরকে-_ কোথাও রহিল । 

তজ্জুন_৯আমি দেখিতেছি আমি 'পঞ্চিতের ব৷ আত্মজ্জঞের মত কথা 

বলি নাই বটে । 
ভগবান্__তা নয়কি? যদি পণ্ডিত হইতে তবে মৃতদেহ ও 

জীবিত দেহের জন্য শোক করিতে ন।। 
অর্ুন_-দেহ ত চিরদিন থাকে না জানি কিন্তু দেহী বা আত্ম। কি 

চিরদিন থাকেন? 

ভগবান্__এই কৃষ্ণ দেহ ধাঁরণের পূর্বেব ঘে আমি কখন ছিলাম ন! 
তাহা নহে, তুমি ও এই রাঁজগণও পূর্বেব ষে ছিলেন না তাহ। নয়-- 

আবার এই দেহ যাইবার পরেও যে আমর। আবার হন্্য দেহে জা সব 

না তাহাও নয়।১২ 

অঞ্জুন_আমি ত ইহা অনুভব করিনা কিন্তু তুমি ইহ জান 
কিরূপে ? 

ভগবান্-_-আমার আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলিয়া আমি সব 

জানি তোমার তাহা নাই বলিয়া জান না। আমি সর্বদা আত্মাতে 

লক্ষ্য রাখি বলিয়া সকল কর্ম করিলেও দুঃখ আমাকে ম্পর্শ করতে 
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পারে না--তোমার সেই লক্ষ্য নাই বলিয়া তোমার শোক মোহ 

আইসে। 

'অর্জুন-_দেহী বা আত্মার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে হইবে। 
দেহী ষে দেহ নহে ইহার অনুভব নাই বলিয়াই আমার এই দুঃখ। 

আচ্ছ। দেহের মৃত্যু হইলে যখন দেহীর মৃত্যু হয় না৷ তখন মরণটাকে 

তুমি কি বল? 
ভগবান্--মরণট! দেহান্তর প্রাপ্তি। দেহের যেমন কৌমার, যৌবন 

জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! হয় সেইরূপ মৃত্যুটাও দেহের একট! 
অবস্থা বিশেষ ধীর ব্যক্তি দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ দেহের এই অবস্থাতে 

দুঃখ করেন না । ১৩ 

অজ্জুন-_কিন্কু দেহাস্তর প্রাপ্তি বা মরণের ক্লেশত আসহা-_ইই! কি 

সহা করা যায়? 

ভগবান-_কিরুূপ ? 

অর্জন_-যমযন্ত্রণায় রোগী ধখন ছটফট. করে-অসহা বাতনায় 
অধীর হইয়। রোগী যখন উঠিয়। বসিতে চায়, উঠিতে পারে না, বসাইয়া 
দিলেও বসিতে পারে না, শুইয়া থাকিতে ও পারে নাকি করিলে স্মৃস্থ 

হইবে তাহার কিছুই পায় ন। ; যাতনায় চক্ষু বড় বড় করিয়া কি এক 

ক্ষশ দৃষ্টিতে_-নিতাস্ত অসহায় হইয়া কি জাঁনি কার দিকে যেন 
তাকায়__মন্তিমের এই অবস্থা! দেখিয়া কোন মানুষ কি স্থির থাকিতে 

পারে ? 

ভগবান্_-ধীর হইতে যে পুর্বব হইতে চেষ্টানা করিয়াছে তার 

যাতনা] ত বিষম হইবেই। লোকে যে কষ্ট বৌধ করে তাহ! ইন্জ্রিয়ের 

সহিত বিষয়ের যোগেই হয়। শীত উষ্ণ বোধ হইলে তঙ্জনিত যে স্থখ 

ভুঃখ বোধ তাহ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় স্পর্শ করিলেই হয়। যে, বিষয় 

হইতে ইন্দ্রিয় ফিরাইয়া আমাকে ভাবনাতে স্পর্শ করার অভ্যাস করে, 

বিষয় ন। দেখিয়া যে ভিতরে আমার ধ্যানে আমাকে স্পর্শ করা আয় 
করিয়! ফেলে তাহার শীত-উঞ্জ সুখ দুঃখ থাকেই না।. ইহ! আমাতে 

সমাধি করিলেই হয়। ইহ! যে পারে না তাহাকে বিচার করিতে হয় 
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শীত উষ্ণ স্থখ ছুঃখ ত একটান! থাকে নাঁ_ইহারা. আগমাপায়ী_, 

উৎপত্তি নাশ শীল একবার আসে আবার যায় । ইহার! অনিত্য। 

যাহ! বরাবর থাকে না৷ তাহ! -সহা করাই উচিত। সহা কর, সহিষুঃ 

হও” ইহ! খুব বড় সাধন! | ১৪ 

অভ্ভ,ন__সহা করিবার অভ্যাস যে দৃঢ় করে তার কি হয়? 

ভগবানু-_যাহাকে শীত উষ্ণ স্থথ ছুঃখাদি ব্যথা! ব। আনন্দ দিতে 

পারে না, যে স্খ ছুঃণে সমাঁন থাকে, কিছুতেই বিচলিত হয় না সে 

ব্যক্তি আমার মত অমর হইয়া যায়। 

অজ্জুন- সহ করিতে অভ্যাস করিলে এতদূর হওয়! যায় ? 

ভগধান-_যায় কিন্তু গুরুমুখে ও শাস্ত্র মুখে তত্ব-কথাও শুনা চাই । 
তত্বদর্শী হইবার সাধনাও কর। চাই। ততন্বদরশী ফাঁহার৷ তাহারা ন] 
পারেন এমন কিছুই নাই। ১৫ 

অর্ডভ,ন__-কিরূপ ? 

ভগবান-_-সত্য কি অসত্য কি ইহার বিচার ধাঁহারা করেন তীহার৷ 

অনুভব করেন অপৎ যাহা তাহ! আদৌ নাই, আর সত্য যাহ! তাহা 
তিনকালেই একরূপ। সতা বস্তুর অভাব কখন হয় না। তন্বদর্শীরা 
সণ ও অসতের অন্ত পর্য্যন্ত দর্শন করেন ।১৬ 

অর্ডভ,ন-__কি দেখেন ? 

ভগবাঁন_-অসৎ যাহ! তাহা মরুমরীচিকাঁর মত, রজ্জু সর্পের মত, 

গন্ধর্ব নগরের মত। ভ্রমেই অলত বস্তুর অস্তিত্ব। ইহ1 নিশ্চয় 

জানিয়া__যে পর্ধান্ত ভ্রম নাও ছুটিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কিন্তু অসংকে 

অগ্রাহ্য করিতে হয়। আর সৎ যাহা, অস সেই সৎুকে ঢাকিয়! 

রাখিলেও সৎ সকল কালেই শাছেন ; এইজন্ ইহাই একমাত্র গ্রাহ 
করার বস্তু । 

এই ভাঁবে একদিকে অসতের দর্শন স্পর্শন চিন্ত1! মন হইতে বাছির 

করিয়া দিতে হইবে, অন্য দিকে সশু যাহা তাহার শ্রবণ মনন ধ্যান 

করিয়৷ করিরা সৎ বস্তুকে নিরন্তর দৃঢ় ভাবে লইয়। থাকিতে হইবে__-এই 

ব্যাপারে সিদ্ধ লাভ করিতে পারিলে সৎ যে একমাত্র সর্বব্যাপী নিত্য 
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বন্ত-_ ইহ! প্রত্যক্ষ করা যাইবে, এবং সৎ বে মিথ্যা মায়া তাহাঁও 

জান! যাইবে । তত্বদর্শীরা এই ভাবে উভয়ের অন্ত জানেন। 

তাঙ্ভুন-_ দেহকে আত্ম। বলিয়া বোধ ধতদ্দিন থাকে ততদিন কি 

স্থখ ছুঃখকে সমান বোধ করা যায়? 

ভগবান__ন| তা যায়না। আত্মাকে দেখিয়া দেখিয়৷ দেহকে 

যিনি ভুলিতে পারেন-__আত্মাতে ডুবি গিয়! যিনি বাহ্য সমন্তই ভুলিয়া 
বান তিনিই সুখ ভুঃখে হর্ষ বিষাদ শুন্য হইয়। পকল অবস্থাতে একভাবে 

থাকিতে পারেন। তত্ব্র্শী না হইলে ইহ! হয়না । তাঁই বলিতেছি 

অগ্রে তত্ববিচারের কথা শ্রংণ কর তবে একদিন তত্বদর্শী হইতে 
পারবে। 

অর্ভজ,ন__তুমি, বলিতেছ তত্ববচীর না করিলে সব সহ্য. করিবার 
সামর্থ্য জন্মিবে না। আমার বড় ভাল লাগিতেছে তুমি তত্ববিচার আরও 

বল। 

ভগবান-_অর্ভুন ! ইহছাও জাঁনিঙ তোমার প্রবল ফর ও আমার 

অনুগ্রহ ভিন্ন তত্বব্চির একদিন আধ দিন শুনিলে বা করিলে ইহা 

স্থায়ী হইবে ন। আমার অনুগ্রহ ও তোমার প্রবল চেষ্টা এই ছুই 
লইয়। সত্য ও অসত্যের বিচার করিতে করিতে তবে হইবে। 

অর্ভ,ন--তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আমার চেষ্ট। কি সর্বনদা 

একভাবে রাখ যাইবে না? 
ভগবান-_তুমি অসত্যের মধ্যে ডুবিয়া আছ। যাহার মাথার উপর 

দশহাত জল সেকি কখন তীরেকি আছে বলতে পার % যাহ৷ 

যাহ। অসত্য যাহ! এই আছে এই নাই তাহাকে সত্য মনে কথিয়। 

তুমি কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কণ্ম করিতেছ, “গাঁমি আমার” যাহ! 

বলিতেছ তাহাই 5 মায়া, তাহাই ত মিথ্য!। মায়। অতিক্রম করা কি 

মানুষের চেষ্টায় হয় ? 

অর্জজন- হোই কি বলিতেছ তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন অসঠ্যের হাত 

হইতে রক্ষণ পাইতে কাহারও সামথ্য নাই ? 

ভগবান--হই। তাহাই বলিতেছি। বলিতেছি তোমার সর্বববিধ 
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প্রবত্ত কেবল আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য হউক। . শামার শনুগ্রহ 
লাভের জন্যই বুদ্ধাদ লৌকিক কর্ন, সমস্ত নিত্য কণ্্,স্বাধায়, সব তুমি 
সব তুমি অভ্যাঁসরূপ ঈশ্বর প্রণিধান এবং আমি কে, জগৎ কি, এইরূপ 
আত্মবিচার নিতা চলিতে থাকুক । 

আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা ন/ করিয়! কর্মী করিতে গেলে ভিতরে 

বাহিরে এত বিস্ব উঠিবে যে তাহাতে তোমাকে হতাশ করিয়া ফেলিবে। 
অগ্জ,ন-_তোমার অনুগ্রহলাভের জন্ক জপধ্যান আত্মবিচারাদি 

বৈদিক কণ্ম এবং যুদ্ধাদি সমস্ত লৌকিক কর্ম করিতে হইবে নতুবা 
কম্ম যখন কিছু ফল দিবে তখন মহঙ্কার আদিবে, তখন 
কন্ম নিম্ষল হইবে তখন হতাশ, আসিবে আর আলম্য অনিচ্ছা 

ইত্যান্দ উঠিয়া আমাকে কর্তব্য পরাজ্মখ করিয়া ফেলিবে, ইহার 
উপর যদি বলপুর্ববক কর্ম করিতে যাই তবে আমার চেষ্টা বু 
অসন্বন্ধ প্রলাপে ব্ছু ফলাফল ভাবনায় উম্মান্ত হইয়।! যাইবে; 

কণ্ম যে ফলাকাঙক্ষ। শুন্য হইয়া কেবল তোমার সন্তোষের জন্য করিলেই 

পুর্ণত্ব দেয় এবং কর্মের উত্সাহ থাঁকে তাহা মার থাকিবে না। 

দেখিতেছি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে করিতে এই যে সত্য মিথা'র 

বিচার ইহাই তোমাঁকে সর্ববদ। লইয়। থাকিবার ভিন্তি। ইহা ভিন্ন 

স্থখহ্ঃখে অবিচলিত ত থাকাই যাইবেন। 
ভগবান__অর্জন ! অনুগ্রহ ভিক্ষা! কর্ম সম্পাদনের বড়ই 

আবশ্যকীয় বিষয়। অনুগ্রহের অর্থ হইতেছে *পশ্চাণ্ড গ্রহণ” ইহার 
অনুভব । আমি সর্বদাই. মানুষের দিকে চাহিয়! আছি। ইফ্ট- 

মুন্ডি দ্রিকে ফিরিলেই যেমন দেখ! যায় মুত্তি তোমার দিকেই 

সর্ববদ| চাহিয়া আছেন, সেইরূপ তুমি আত্মার দিকে ফিরিলেই 
বুঝিৰবে আমি তোমার দিকে সর্বদা চাহিয়। আছি। আমি 

নিরবন্্ন হইলেও কেবল আমার জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই 

নিরাকার হইয়াই সাকার মুক্তি পরিগ্রহ করি,এবং সর্ববদ! তোমার দিকে 

চাহিয়া! থাকি-_-সে কেবল অনুগ্রহ করিবার জন্ত । আমাকে গ্রহণ 

কর--আামার দিকে ফিরিয়। আমার দিকে চ1ও--প্রতি কর্মে প্রতি 
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বাক্যে, প্রতি ভাবনায় ইঠ1 করার অভ্যাস কর, আপনিই খুঝিবে আমি 
সর্ববদ। তোমাকে গ্রহণ করিয়া আছি বলিয়া--তোমার গ্রহণের 

পশ্চাতেই আমার গ্রহণ বা আমার অনুগ্রহ অনুভবে আইসে। 

অর্জুন-_মনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়! কর্ম্দম করাই তোমার উপদেশ মত 
কর্ম করার ভিত্তিভূমি। তোমার অনুগ্রহ সর্ধদ। ভিক্ষা! করিতে করিতে 

লৌকিক ও বৈদিক কণ্ করিলেই তোমাকে বড় উজ্ভ্বলভাবে-_-বড় 
জীবন্তভাবে পাওয়! যায় বুঝিতেছি । 

ভগবান্- শেষে যে বলিব “মামেকং শরণং ব্রজ"* ইহা কার্ধে 

পরিণত করিবার জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষ। করিতে করিতে আজ্ঞ! পালন 

করার অভ্যাস করিতে হয়। 
অর্জুন__-তুমি আরও এই অনুগ্রহের কথ বল। 
ভগবান্--লৌকিক ব৷ বৈদিক যাহা কিছু কর অথবা স্থির হইয়াও 

যখন বপিয়া থাক-_সমাঁধি ন। লাগ! পর্যান্ত অর্থাড আমাতে ডুবিয়! 

গিয়। “বাহাং বিন্মৃতবানহং” না হওয়া! পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ভিক্ষার কথ। 

একবারও বিস্মৃত হইওন।। আমি জগৎব্যাপী, তোমার মনব্যাপী, 
তোমাঁর দেহ ব্যাপী, সকল মানুষের দেহ, মন, প্রাণ, ইচ্ছ।, অনিচ্ছ। 
সক্চলের মূলই আমি; জগতে যাহা কিছু গতিশীল--তাঠ আমার 
উপরেই চলিতেছে ফিরিতেছে মনে রাখিয়া তুমি লৌকিক ও বৈদিক 
কর্ম, যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান নিষ্পত্তির জন্য নিরন্তর ধলিতে থাক 
“অনুগ্রহ কর” ''অনুগ্রহ কর” “উদ্ধর গে। উদ্ধর--এতন্তিন্ন মিথ্যার 
হাত হইতে, মায়ার “আমি আমার” রূপ মোহ হইতে উদ্ধার পাইবার 
অন্য উপায় নাই। 

অর্জুন-__এই অনুগ্রহ প্রাপ্তির কথ! কি গীতাতে অনেকবার বলিবে ? 

ভগবান্-__কঙুবাঁরই বলিব । “মত্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশবতং পদমব্যয়ম্ 
১৮1৫৬ “মণ প্রপাদদাৎ তরিষ্যসি”, ১৮৫৮ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন 
ভাঁরত। তঙু প্রসাদ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্পমি শাশ্বতম্ ” 
তুমিও আমার অনুগ্রহ অনুভব করিয়া শেষে বলিবে 'নষ্টো মোহং 
স্মৃতিলন্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচত। স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্বে 
বচনং তব” ১৮1৭৩ “ময় প্রসম্নেন” ১১1৪৭, “মদনুগ্রহায় পরমং” ১১।১ 

“তেষামেবানু কম্পার্থমহুমভগ্ঞানজংতমঃ নাশয়ামি+। ১০১১-_ এইরূপ 
কতই বলিব । | | 
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কণ্ম-জনিত স্থখ ছুঃখ রূপ ফলেই মনের কর্তৃহ্ব ভোক্তৃত্ব। সেই মন 
প্রশান্ত হইলে মানুষের কোন কিছু.করাও অকৃত বলিয়৷ গণ্য হয়। 

যো৷ নিশ্চয়োন্তঃ পুরুষস্ রূঢ়ঃ ক্রিয়াস্বসৌ তন্ময়তামুপৈতি ॥ 
অনাময়ং মে পদমাঁহতা ধীরধীরতামন্তরলং ত্জামি ॥৩০ 

(আহতা দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্ন ॥ অলং- অতান্ত মেব) 

পুরুষের অন্তরে-_নামি কর্তা আমি ভোক্তা এই যে দৃঢ় নিশ্চয় 
ইহাই এ পুরুষকে দেহাদি ক্রিয়াতে তন্ময় প্রাপ্ত করায়। 

এখন কিন্তু আমার বুদ্ধি অবিনশ্বর পদ অবলম্বন করিয়াছে । এই 
রোগ শুন্য অনাঁময় পদ-_অনায়াস আত্মপদটি আমি দৃঢ়রূপে নিশ্চয় 
করিয়াছি। এখন অন্তশ্চিন্তে সর্বব প্রকাঁর অধীরতা একেবারে ত্যাগ 
করিব । 

উপশম ১১ সর্গঃ 
চিত্তকে জাগ্রতকরা ব! চিত্তানুশাসন । 

বশিষ্ট-যথাপ্রাণ্ত কন্মে স্পন্দিত হওয়া উচিত--জনকরাজ। এই 

স্তির করিয়া অনাসক্ত ভাবে উপস্থিত কম্ম করিবার জন্য উখিত 

হইলেন-_সূর্ধ্য যেমন অনাসক্ত ভাবে দিনের কার্ধা করেন সেইরূপ । 

সন্ধ্যা বন্দনা কণ্ম কেবল আত্মরূপী তোমার প্রস্নত। জন্য । তুমি 
মঙ্গল আশীর্ববাদ ন। করিলে চিত্তকে প্রবুদ্ধ করা যাইবে না ইহার পরে 
ইহ] ইষ্ট ইহ! অনিষ্ট এই বাসনা ত্যাগ করিয়। জাগ্রত অবস্থাতে 
স্বুণ্ডের ন্যায় নির্ববাসন চিন্তে যথাপ্রাণ্ড কন্ণ করিতে লাগিলেন। 

সম্পাগ্ভ তদহঃ কা্যমার্ধ্যা বর্জনপুর্ববকম্। 

অনয়চ্ছর্ববরীমেকস্তয়ৈব ধ্যান লীলয়। ॥৩ 

অহঃ কার্য অর্থাৎ আহ্কিকাদি সম্পাদন করিলেন- আধ্য কার্য-_ 
৬ 
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পুজনীয় দেব শ্রাঙ্মণাদির পুজা দানাদি কাঁরধ্য বর্জন করিলেন না। 
পরে শর্ববরী আগতে পুনরায় সেইরূপ ধ্যান যোগে নিযুক্ত রহিলেন। 

মনকে সমরস করিয়া-_-সমাঞ্িত করিয়া-_একাগ্র করিয়]-_বিষয় ভ্রম 

শান্ত করিয়া_-রাত্রিশেষে চিত্তকে বক্ষ্যমান প্রকারে প্রবুন্ধ করিতে 

লাগিলেন। 

চিত্ত চঞ্চল সংসার আত্মনে। ন স্ৃখায়তে । 

শমমেহি শমাচ্ছান্তং স্থখং সারমবাপ্যতে ॥৫ 

রে চিত্ত! চঞ্চল--সদ পরিবর্তনশীল--এই সংসার আত্মাকে 

কিছুতেই স্থখ দিতে পারে ন।। তুমি শান্তহ। শান্ত সার স্থখ 
পাইবে। তুমি স্বভাববশে অবহেলে যে থে বিকলের সন্বল্প করিবে, 

তোমার চিন্তাতে সেই সেইরূপে সংসার স্ফীত হইয়া উঠিবে । ভগবান্ 

বশিষ্ট বলিতে লাগিলেন দেখ রাম ! মানুষের মনে আপনা হইতে 

যে অসম্থন্ধ প্রলাপ উঠে তাহা কি জন্য হয় জান? মানুষ চিত্তের 

সঙ্গে কথা কহিয়। চিত্তকে প্রবুদ্ধ করে না বলিয়।। চিন্তকে অন্য 

একটা মানুষ মনে করিয়া এটাকে সর্ববদ! বুঝাইতে হইবে--তবে এট। 

ইহার, প্রলাপ বকা ছাড়িবে। “লালয়ে চিত্ত বালকম্”__-একটি 
বালককে মানুষ করিতে হইলে যেমন সেই বালককে শুধু শিক্ষ। দিলেই 

হয় না কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে সর্বদা কি করে তাহাতেও সর্ববদ! 

দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ চিত্ত বালকের প্রতিও সর্ববদ! সাবধানে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। শাস্ত্র ও সাধু সজ্ভজনের উপদেশ মত যাহাতে ইহার 

তন্ুষ্ঠান হয় তাহাত করাইতেই হইবে কিন্তু প্রধান কাধ্য হইতেছে 

সর্বদা ইহার সহিত কথ! কওয়া ও ইহাকে প্রবুদ্ধ করা । শ্রবণ কর 

জনকরাজ। আরও কি করিলেন। 

চিত্তে সঙ্কল্প তুল তখন দেখিবে “তথা ৩থৈতি স্ফারত্বং সংসারম্তন 

চিন্তয়।” তোমার চিন্তার দ্বারা সংসার স্ফারত। প্রাপ্ত হইবে । বৃক্ষে জল 
দিলে যেমন উহা! শত শাখা বিস্তার করে সেইরূপ তোমার ভোগেচ্ছ। 

বাড়াও দেখিবে অসংখ্য ব্যথ। আলিয়া উপশ্থিত হইবে। চিন্তার 

বিলাসেই পুনঃ পুনঃ জনন মরণ দ্বার! অনন্ত সংসার স্যপ্থি হয়। অতএব 
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চিন্তা ত্যাগ কর তবেই উপশম প্রাপ্ত হুইবে। উপশমের সখ ও 
ংসার স্থুখ তুলনা কর, যদি সংসারে কিছু সার প্রাপ্ত হও তবেহে 

স্বন্দর ! হে বিবেকিন্ ইহাই গ্রহণ কর। সংসার স্থখ যখন অসার 
তখন ইহাতে আস্থা! ত্যাগ কর, অসার দৃশ্যদর্শন লালসা ত্যাগ কর, 

করিয়। স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর; আস্মথাও করিও না, অনাস্থাও করিও 

না-__উদাসীন থাক। এই দৃশ্য সত হউক বা অসশ হউক, ইহ! 
উদ্দিত হউক বা অস্তমিত হউক ইহার গুণাগুণে সমভাব চ্যুতি প্রাপ্ত 

হইও ন1। 

দৃশ্য বস্ত্র সঙ্গে তোমার মনের কিছুমাত্র সন্বন্ধ নাই, নাবন্মান 

যাহা তাহার সহিত সম্বন্ধ কিরূপ তাই বল? হে মন তুমিও অসৎ 

এই দৃশ্যও অসশ; অতএব এই উভয়ের সম্বন্ধ বন্ধ্যাপুত্র, খপুষ্পের 
মত অপুর্ববই বটে। আর যদি ভাব তুমি সণ আর দৃশ্য আস 

তথাপি জীবিত আর ম্বতের মত সশু ও অসতের সম্বন্ধ হয় কিরপে 

তাই বল? হেচিত্ত! যদ্দি তুমি এবং দৃশ্ঠ উভয়েই সৎ হও তাহ। 
হইলেও সদাস্থিত যাহ] তাহাতে হর্ষ বিষাদের অবসর কোথায় ? 

অতএব তুমি এই মহত আধি ত্যাগকর, মুকহও, তুষ্টিভত হও, সদা 
আত্মন্মরপে যাহাতে শ্থিতি লাভ করিতে পার তাহাই সম্পাদন 

কর; সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের গগাধ গর্ভবিশিষ্টা অশুভ ত্যাগ করিয়। 
আত্মন্বরূপে স্থিত হও। মানুষের কৌতুক উত্পাদনের জন্য আগ্নেয় 
দ্রব্য রচিত কন্তুকাকার অলাত ঘন্ত্র দেখিয়। আত্মাকে বুথ! চঞ্চল 
করিওনা, বৃথ। প্রন্থলিত করিওনা। মোহের বশ হইয়া মধোগমন 

করিওন!। 

ন ৩দিহাস্তি সমুক্পতমুস্তমং 

ব্রজদি যেন পরাং পরিপুর্ণতাম্। 

তদবলম্থ্য বলাদতিধীর'াং 

জহিহি চঞ্চলতাং শঠ রে মনঃ ॥ ১৮ 

রে শঠমন ! এই দৃশ্যবর্গের মধ্যে এমন উত্তম কিছুই নাই যাহা 

লাভ করিয়া তুমি পুর্ণ হইয়া! যাইতে পার; এই জন্য অভ্যাস 
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ও বৈরাগ্য বলে ধীরতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দেখিয়া 
দেখিয়া চঞ্চলতা ত্যাগ কর। 

১২ সর্গঃ 

বিচার প্রজ্ঞ। ব৷ বিচার বুদ্ধির ফল। 

রাম ! সর্ববদ! চিত্বকে প্রবুন্ধ কর। আঁত্মাই সৎ আর সমস্ত 
অসৎ এই সস বিচার দ্বারাই চিন্তকে প্রবুন্ধা করা যায়। 
চিত্ত! স্থির জানিও এই সংসার আত্মাকে কিছুতেই সুখ দিতে 

পারে না আবিশ্রান্ত বৈরাগ্য অভ্যাস কর আর অবিরত বিবেকানু- 

সন্ধানে মাত্বাই যে একমাত্র সশ তাহা সর্বদা স্মরণ কর। 

সর্বক্ষণ শন্তশ্চৈতন্থে অবস্থান কর। আর সর্বক্ষণ চিত্ত হইতে 

সমুদায় বিষয় ভাবন। বিগলিত কর। সর্বব্দ। প্রফুল্ল থাকিয়! যথা প্রাপ্ত 
কম্মা করিয়া যাঁও। নিত্যাশিত্য বিচার দ্বারাই বস্তুটি পাওয়া 

যায়। বিচারবতী প্রজ্ঞা দ্বা যে ফল পাওয় যায় ক্রিয়ায় সে ফল 

পাওয়। যায় ন।। সংশাস্ত্র ও সংসঙ্গ ছার! প্রজ্ঞ! বা বিচার ক্রাইয়। 

সর্ববদ| চিন্তকে প্রবুন্ধ কর মর্থা অসশু ছাড়াও সৎ ধরাও । ইহাতে 

সহজেই 'সমস্ত লাভ কর! যায়। বিচারবতী প্রঞ্জাই_ চিন্তাঁমণি 

প্রজ্ঞাই ভ্ভপণ্ডাদেবী। চিত্ত! সর্ববদ বিচার কর। খাইতে শুইতে 

ব্সিতে চলিতে সর্বদা মনের সহিত এইরূপ বিচার কথা কও । 

কিছুদিন মভ্যাস করিয়া দেখ কত উন্নতি লাঁভ করিতে পার। 

রাম! আবার বলি সর্বদা মনের সহিত কথা কও । ইহাতে বেশ 

রস আছে। করিয়! দেখ । মনকে বিচার দ্বার! সর্ববদ। প্রবুব্ধ করিতে 
থাক । ঘুম্টও অসৎ_-চিন্তকে ইহা দেখাইলে ঘুম না হওয়ার 
ক্লেশ হইবেনা। শাকাওক্ষার রস্ত এখানে নহে, আস্থা করিবার 
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কিছুই এখানে নাই। নিরম্তুর মনকে এই উপদেশ করিতে করিতে 

বিচারবতী প্রজ্ঞ। প্রস্বলিত হইবে । কঠিন কোন কিছুই করিতে 

হয় না শুধু তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তিজন্ত সন্ধ্যা আহিক জপাদি নিত্য কম্ম্ম 
কর আর সর্দবদ। বিচার কর-_-করিয়া চিন্তকে প্রবুন্ধ কর। সংসার 

উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে । ব্যবহারিক কার্য যাহ! আসিবে তাহাই করিয়। 

যাও, ভবিষ্ুৎ চিন্ত। কিছুই করিও না। কোন বিষয়ে ইচ্ছাও কারওন।, 

অনিচ্ছাও করিওনা। ইহা পাইলামনা, ইহ! পাইলাম ইহা বলিবার 

কিছুই নাই জানিও। মনকে সর্বদা এই বিচারদ্বারা প্রবুক্ধ কর 
জনক রাজার মত এই জীবনেই মুক্ত হইয়া যাইবে । 

এই সর্গে বিশেষ বিশেষ কথ। যাহ! উপদেশ কর। হইল তাহ! 

এই £--- 

“পদমতুলমুপৈতুমিচ্ছতোচ্চৈঃ প্রথমমিয়ং মতিরেব লালনীয়।” 

যিনি অতুলনীয় পরম পদ প্রাপ্তির ইচ্ছ! করেন তাহাকে প্রথমেই 

মতিকে বা চিত্তকে লালন করিতে হইবে। লালশীয়া--বালইব 

ক্রমাশড বিবেক শিক্ষণেন শোধনীয়!॥ ক্রম অনুসারে যেমন বিচার 

শিক্ষা! দিয়া বালকের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হয় সেইরূপে চিন্তকে 

সর্বদাই সত্য মিথ্যার বিচার শিক্ষ। দিতে হইবে । মানুষের মনই 

যদি পাগলের মত ষাহা তাহ লইয়। অসমন্বন্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে 

তবে এই পাগল মন কন্মন্কীলে স্থিরত) প্রাপ্ত হইবেনা । এইজন্য 

সর্ববাদাই ইহাকে সত্য মিথা| জনিত অনিত্যের বিচার শুনাঁইতে হইবে 

এবং ব্যবহারিক জগতে সর্ববদ। সর্বত্র এই সত্য মিথ্যার প্রয়োগ 

শুনাইতে হইবে । পরে যখন মিথ্যাকে একেবারে ছাঁড়িতে ন! 

পারিলেও ইহাকে শগ্রানহ্হ করিতে অন্যান হুইয়! যাইবে শ্ার সত্য 

স্বরূপ জগদাবরণে আচ্ছাদিত চৈতন্যকেই সর্ববদ| স্মরণে রাখা যাইবে__ 

যখন সর্বদা মনে হইবে আত্ম চৈতন্যদেবই সর্বদা জগত্রূপেই 

দাড়াইয়। আছেন-__মায়িক জগণ্ তাহার গায়েই ভাপিয়াছে আর 

মিথ্যা মরীচিকার জল যেমন মরুভূমিকে আর্দ্র করিতে পারে না 

সেইরূপ জগতের কোন ব্যাপার চিন্তকে বিচলিত করিতে পারেন৷ 
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তখন চিত্ত শান্ত হইয়া আপন স্বরূপ যে নির্মল চিৎ তাহাতেই স্থিতি 

লাভ করিবে। প্রধান কার্য হইতেছে মন শিব চৈতন্য ভিন্ন অন্য 

কোন চিন্তা তুলিলেই তাহাকে রাম রাম করিয়া! রামের অনুগ্রহে 

মন হইতে তাড়াইয়। দিতে হইবে । 

স দদর্শাখিলান্ ভাবাং শ্চিচ্ছক্তৌ সমবস্থিতীন্। 
আত্মভূতাননন্তীত্বা! সর্ববভভৃতাত্ম কৌবিদঃ ॥৭ 

চিশক্তিতে অর্থাৎ চিদাত্মাতে সমবস্থিত বা অধাস্ত অতএব 

পরমার্থ দৃষ্টিতে আত্মভূত সমস্ত ভাবকেই তখন স্থির [6৩ সমুদ্রে 
তরঙ্গের মত ভাঙ্গিতে ভাসিতে দেখা যাইবে__কাঁজেই তিন যথাপ্রাপ্ত 

কর্মে স্পন্দিত হইয়াও ন্বয়ং অনন্ত আত্মা ও সর্ববভূতাত্ম-কোবিদ্ 

রূপেই সর্বদা অবস্থিত হইবেন। 

ভবিষ্যং নান্ুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ | 

বর্তমান নিমেষন্তু হসন্নেবানুপর্ততে ॥১৪ 

চিত্তকে সর্নবদ। প্রবন্ধ করিতে করিতে রাজা জনক ভবিষ্যতে 
কি হইবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন না_যাহা গত হইয়াছে 

তাহারও ভাবনা করিতেনন! অর্থাৎ প্রাক্তন কনম্ম অনিষ্ট করিতেছে 

বলিয়৷। ইহাতে দ্বেষ, আগামি মঙ্গল কণ্ম আদিতেছে বলিয়। তাহাতে 

অনুরাগ এই উন্তয় প্রবৃত্তিই অনর্থের হেতু বলিয়া তিনি উভয়কেই 

উপেক্ষ। করিতেন । তিনি বর্তমান মাত্র দর্শন করিয়া_-ইহা অপ্রিয় 

এই অনুসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক আনন্দ বৃত্তিতে এই বর্তমানকে 

দেখিল্প। যেন হাস্তা করিতেন। রাম! স্ববিচার বশেই এই শবস্থ! 

লাভ করা যায়। 

তাবভ্তীবশু স্বকেনৈব ছেতসা গ্রবিচাধ্যতে । 

ষাব্গাবশ বিচারাণাং সীমান্তঃ সমবাপ্যতে ॥১৬ 

তশকাল পর্ধ্ন্ত নিজ চিন্তকে সং ও অসতের বিচার করাইবে 

যতদিন পর্য্যন্ত বিচারের শেষফল যে শান্ত ভাবে স্বরূপস্থিতি তাহা 

দেখিতে না পাও । | 
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ন তদ্গুরোন” শান্রা্থান্ন পুণ্যাৎ প্রাপ্যতে পদ্ম্। 
য সাধুসঙ্গাভূ।দি ভীৎ বিচার বিশদাদ্ধু দঃ ॥১৭ 

সুন্দর্য নিজয়াবুদ্ধ। প্রজ্ঞয়েব বয়ন্তায়। | 

পদমানাগ্ভতে রাম ন নাম ক্রিয়য়ান্যয়া ॥১৮ 

হে রাম! স্বরূপস্থিতি গুরুদিয়। দেনন!, শান্জের অর্থ ব্যাখাতেও 

হয় না ইহ! লাভ হয় সাধু সঙ্গ দ্বারা উদ্দিত, বিচার, যখন 

হৃদয় নিশ্মল হয় অর্থাৎ সত ও অসতের নিরন্তর বিচার করিতে 

করিতে নিক্জ হাদয়েই সেই পরম পদ লান্ত করা যায়। 

সৎ শান্জ বিচার দ্বারা পরিষ্কৃত বুদ্ধিববারা-_প্রজ্ঞারূপিণী অতি 
স্বন্দরী নিজস্খী দ্বারা যে পদ পাওয়া! যায় কোনরূপ করা ধর! দ্বারা সে 
ফল পাওয়৷ যায় না। 

প্রাজ্্ববান সহায়োপি বিশান্তোৎপ্যরিমদ্দন | 

উত্তরত্যেব সংসার সাগরাৎ্ রাম পেলবাঁ ॥২২ 

যদি প্রঙ্ঞ। বাড়াইতে পার তখন গুরু প্রভৃতির সহায় শুন্য হইলেও 
অথব! শাস্ত্র শ্রবণ শৃন্ত হইলেও হে অরিমর্দন রাম! মিথ্যা অজ্ঞান 
মাত্র বাধা হেত অতি কোমল সংসার পার হইবার আর কোন 
বিদ্ন থাকেনা । অতএব প্রথমেই শাস্ত্র সজ্জন সংসর্গে প্রচ বা বুদ্ধি 

বা বিচার বাড়াও। পরে আর কিছুই আবশ্যক নাই; শুধু বিচার 

কর মার বিচারের প্রয়োগ কর। 

প্রজ্ঞয়োত্তীর্্যতে ভামাৎ তম্মাৎ সংসার সাগরাণ্। 

ন দানৈনচব! তীর্ধৈ স্তপসা ন চ রাঘব ॥২৯ 

প্রজ্ঞা দ্বারাই ভয়ঙ্কর সংশয় সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়_-দাঁনে বা 

ভীর্থে বা তপশ্থায় হে রাঘব! ইহ! হয় না। প্রভ্ঞ্! বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানই 
হইতে,ছ চৈতন্ত বা আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই। তথাপি 

যাহ! দেখ! যায় তাহ! রজ্জুকে সর্প বোধ কর! মাত্র । 

রাম! জ্ঞানবুদ্ধগণ যাহ! বলেন তাঁহাও বোধ হয় শুনিয়। থাকিবে-_ 

তাহার বলেন-_ 

গচ্ছতিস্তিষঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো পিবা । 

ন বিচার পরং চেতো ষল্কাসৌ মৃত উচ্যতে ॥ 
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গমন কর বা বলিয়া থাক, জাগ্রত থাক বা স্বপ্ন দেখ যাহার চিন্ত বিচার 
পরায়ণ নয় সেই ব্যক্তিই মৃত। বিচারের শেষ কথ! কি জান? তুমি 
এখন [িথ্য! মন সাজিয়া' মাছ । কিন্তু মন ও নাই আর মনোবিলাস 

এই দৃশ্য প্রপঞ্চও নাই । মিথ্যা মনট| যাহ| অবলম্বন করিয়া! সত্য মত 
দেখাইতেছিল দেই শিবন্ধপী আত্মাই আছেন। তুমি মন নও তুমি 
আত্মাই__ইহাই শেষ বিচার। সর্ববদ! ইহ! লইয়।ই থাক। 

উপশম ১৩ সর্গঃ 
চিত্ত প্রশমন বা মনে'নিরৃতি | 

বশিষ-_রাম ! জনকের মত তুমিও চিত্তদ্বার৷ আত্ম বিচার কর 
তবেই বিদ্দিত বেদ্যদিগের পদ অবিদ্বে প্রাপ্ত হইবে । যাহারা শেষ 

জন্মে এমন প্রঙ্ঞ! লাভ করেন যাহাতে সত্বগুণকে উত্তেজিত করিবার 

জন্য তীহাদের প্রবল চেস্টা হয়, তাহার] জ্বনকের ন্যাঁয় স্বয়ং সেই পদ 

প্রাণ্ত হয়েন। কিরূপে পান যদি জিজ্ভাঁস। কর উত্তরে বলি সন্বগুণের 

উপচয়ে-_সত্বগুণের বুদ্ধি প্রাপ্তিতে যখন যখন আত্ম! আত্মাতে প্রদন্নতা 

লাভ করেন তখন তখন রজোগুণের অবস্টস্ত শক্তি দ্বার! ইন্দ্রিয়াদি 

শত্রবর্গ পুনঃ পুনঃ বিজিত হয়। আর সর্ববদ। আত্মাকে দেখিতে 

পাইলে দোষদৃষ্টি আর থাকে না-_-মোহের বীঙ্জ যে ভুর্ববাসনা, আপদ 
সমূহের বৃষ্টি স্বরূপ যে কুদৃষ্টি তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাম তুমি প্রচ্ঞ। 
ছবারা_-বিবেক বুদ্ধি দ্বার! ব্রহ্ম ও আত! যে অভিন-__তাহ! 'ন্ুুভব 

করিয়া লক্গনী যুক্ত হইয়া! প্রতি নিয়ত অন্তধিচার দ্বারা আত্মাকে দেখার 
অভ্যাস ও জগতের চঞ্চলত। বা অসারতার বৈরাগা লইয়া থাক-_-কালে 

জনকের মত তোমারও আত্ম! প্রসন্ন হইবেন। তবেই হইল আত্ম- 

প্রসাদের উপাঁয় হইতেছে জগত চাঞ্চল্য দর্শনে অজস্র অনাস্থা এবং 

অচঞ্চল আত্মাকে স্থির দর্শন ( আত্মদর্শন ভিন্ন ইন্ড্রিয় বাহিরে ছুটিবেই। 

ন দৈবং ন চ কন্মাণি ন ধনানি ন বাঙ্ধবাঃ। 

শরণং ভবতীতানাং স্বপ্রযন্রারঁতে নৃণাম্ ॥৮ 



উৎমব। 
আজ্নালামাম় নম2। 

অঠ্ৈর কুরু যচ্ছুয়ে। বুদ্ধ সন্ কিং কণরষামি। 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধায়ে । 
রি জরা শা এ ০ পপ এপার» 
পপ সস আপা সা আজ সপ «পপ পপ পপ সা এ 

২৫শ বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল। ৃ র্থ সংখ্য। | 

তোমারি! উদ্দেশ্যে । 
তোমাধি, উদ্দেস্ে স্বামি! রচিয়াঁছি এই ম!লা। 

তোমারি" উদ্দেগ্রে দেব! সাজা”য়ে এনেছি ভালা ॥ 

তোমারি উদ্দেশ্তে আম আনিয়াছি সব লুটে । 
যা'কিছু সম্বল মোর ভরিয়া! এ পর্ণপুটে ॥ 

(২) 

তোমারি? উদ্দেশ্টে প্রভু! একফোটা আধখি-জল। 

তোমারই উদ্দেশ্তে এই ব্যথিতের এ বক্ষতল ॥ 

তোমারই উদ্দোম্তে এই তাপিতের দীর্ঘশ্বাস 

তোমারই উদ্দেশ্তে এই বিষের শ্ন-হাস ॥ 

( ৩) 
তোমারি? উদ্দেশ্তে নাথ ! আপিয়াছি এতদূর । 

তোমারি+ উন্দেশ্ঠে শুধু ছাঁড়িয়! সে মায়াপুর ॥ 

তোমারি" উদ্দেষ্তে গুরে। ! বলে? আছি “দিন্ধু'-কুলে। 

করুণা তরণীতে তনয়েরে লও তুলে ॥ 

পূর্ণেন্দু নাথ রায়, : 

নূরনগর, ( খুল্ন1)1 



ভালবাল। কল্যাণপথ | 

(ল্লেডিগু হইত ) 

(১) 

প্রথমেই বিদ্বের কথা। 

ছুইবন্ধু একপঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। "একজন অগ্রে জাগিয়। যাহা 

দ্বেখ্রিল তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বন্ধুর বিপদ দেখিয়া একটু সরিয়া 
গেল এবং নিঃশব্দে রহিল। পরক্ষণেই অপর বন্ধুর নিদ্রা ভাঙ্গিল; তখন 

প্রথম বন্ধু যাহ] দেখাইপেন তাহাতে দ্বিতীয় বন্ধু চীৎকার করিয়! উঠিল। 

সাপটা তখন অনেকদূর সরিয়! গিয়াছে । বন্ধু দেখাইলেন এটা তোমার 
বুকের উপর দিয় চলিয়। গিয়াছে। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি ভয়ানক কাদতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন আরে ! 

এত কারস কেন? সাপত আর তোকে কামড়ায় নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি 

বলিল পরাস্ত করিয়া! গেল যে ?” 

ঠিক কথ! । একবার যদি রাস্ত। করিয়া যায় তবে যে কবে আবার আসিয়! 

দংশন করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? 

আকাশে মেঘ নাই, বাযু আদৌ প্রবল বেগে বহিতেছেনা, মাঝী ভাবিল 

্বচ্ছন্দে পাড়া দিয়! যাব, এখন হইতে পাল খাটাইবার প্রয়োজন কি ? মাঝী, 
পূর্ব হইতে পতর্ক হইল না । নৌক আসিগ "মাঝ গাঙ্গে। দেখিতে দেখিতে.. 
একক্ষণেই মেঘ উঠিল, বাঁয় প্রবল বেগে ছুটিল। নাবিক পাল খাটাইবার 
অবসর. পাইল না, চেষ্টা করিতে ন! করিতে নৌকাগডুবী হইয়া গেল। হায়! 

কত মানুষের জীবনতরী এমনি করিয়া অসময়েই ডূবিয়া যাইতেছে, তথাপি 
যে মানুষ পূর্ব ইতে সতর্ক হয়না“কিমাশ্চধ্যমতঃ পরম্” ) 

যখন সমাজ ঠিক ভাবে চলে তখন পরিবার সকল, পুত্র কন্। প্রভৃতিকে 
প্রথম হইতেই জীবনতরী সতর্ক ভাবে চালাইতে হয় কেমন করিয়া, তাহার 
শিক্ষাদেয়। শিক্ষ পাইয্লাও যদি কাহারও কুসঙ্গে কখনও পদস্থলন হয়, তবে প্র 
মান্গষ আশে পাশে সকলকে ভাল দেখির়। বড় কাতর হয়, বড় অনুতাপ করে। 



ভালবাস! কল্যাণপথ। ১৩১ 

লোকে যখন প্রবোধ দেয় বলে “এখন অ।র কি হইয়াছে, এত অঙ্গৃতাপ কিসের 

জন্য* ? তখন এঁ অপরাধী ব্যক্তি বলে রাস্তা করিয়া গেল যে কখন আমির়া 
আবার দংশন করিবে কে বলিতে পারে? 

পূর্ব হইতে মানুষকে সতর্ক হইতে হইলে কোন্ দৃঢ়ভিত্তির উপরে ব্যক্তি, 
পরিবার, সমাজ, জাতির চরিক্র সৌধ গড়িয়া! তুলিতে হইবে-_হহার আলোচনার 
কি আবশ্যকতা আছে? 

(২) 

াঁলবাণা কি মান্য তাহ! বোঝে--সকল মানুষই ভালবাসা চায়, ভাল- 

বামিতেও চায় । ভালব।পিয়। মানুষকে সব করান যায়--ভালবাসার মত এত 

ঝড় ভালকর্িব।র বস্ত জগতে আর নাই। কিন্তু ভালবাসার একনিষ্ঠ! না 
রাখিলে--এককে মানুষ ভাণবাঁসিতে না শিখিলে_-ইচ্ছামত ভালবাসাকে 

যেথানে সেখানে ছড়াইয়! দিলে মানুষ অপরাধী হইয়া সেই এক হারাইয়া 
একের নিকট হইতে বিতাড়িত হয়--হুইয়! সব খোয়াইয়। ব্ড় হাহাকার করে। 

বালক হইতে বৃদ্ধ পর্ধ্যস্ত এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এত ভালবাসার 

কাঙ্গল কেন_লোকের এত আদর চায় কেন_এত আদর করিতেই 

বা যায় কেন? সকলে বিশ্বান করিতে পারুক ব! না পারুক-_ধাহারা 

সংসারে ভাপ লোক তাহার বলেন_-মকল ভালবাসার যিনি আধার 

একদ্রিন মানুষ তাহার কাছেই ছিল-তাহার ভালবাসায় প্রাণ 

পাইপ়াছিল-_তীহাতেই ডুবিয়৷ তাহার সেবার নিরস্তর ভরিত হইয়৷ থাকিত। 

রাজভূত্য যেমন সহজেই নিজের অবস্থা ভুল করে, সেইরূপে মানুষ তাহার' 

কাছে থাকিয়া ও তাহাকে ভূলিয়। আপন লইয়। ভার এক রকম হইয়! 

যায়। অহংকাঁরই মানুষের প্রবল শত্র। অহং অহং করিয়া মানুষ আপনার 

অহংকে ভালবাসে, আপনার দেহকে ভালবাসে । অহং অহং করিয়! 

মানুষ আর তার কাছে থাকেনা-তার ন| হইয়া স্বেচ্ছাচারে বছর হইতে 

ছোটে । তখন আর সেই একে থাকা হয়না--ছ্গাদে বছর মধ্যে । বহছুব মধ্যে 

যাহা সুন্দর দেখে তাহাঁর কাছেই ছুটিয়াষায়। বড় কথা বলিতে হুইলে 

বলিতে হয় এক লইয়া না থাকিয়। মানুষ স্বর্গরাজ্য হারাইয়1, পড়ে এই 

মঞ্ট্যলেোকে-_-এই মবণশীল জগতে। 



১৩২ ... উত্স্ধ। 

;: ছিল একাধারে সকল সৌনর্যয, দেখিত এক পূর্ণে সকল সুন্দর__এখন সেই 

পূর্ণকে পুরণ দেখিতে পারিলনা-_খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের পানে 
ছুটিল, সকল অপূর্ণকে ভোগ করিতে লালাইত হইল-_পেই এককে ভুলিয়া 

পড়িল সংসাঁপে বর মধ্যে। স্থখের রাজ্য হইতে পতন হইল-_পড়িল 

ছঃখের রাজ্যে। 

দুঃখের রাজ্য পড়িয়। পূর্বন্নকৃতি বসে যিনি সেই এককেই ধরিসার 

শিক্ষা পাইলেন, পায়] সর্ধভ্র সেই এককেই নিরন্তর ম্মরণ করিতে 

পারিলেন, তিনি আবার আপন নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন-- 

সেই একেরই রাজ্যে যাইতে পারিলেন, সেই একের কছেই রহিলেন, সেই 

একের সেবাতেই ভরি হইয়। চিরশাস্তি, চির ম্খ, চিরস্বচ্চন্দতায় বিভোর হইয়! 

রহিলেন,আর সেই এককে খণ্ভাঁবে দেখিলেনন1--দেখিবার আবশ্তক হইলন1। 

সঞ্কল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন 
থাঁকে না-_ব গ্রায়োজনই সিদ্ধ হয়, সেই এক পরিপূর্ণ ক্ষীর সমুদ্র প্রাপ্তিতে । 
ংসারে পড়িয়া শিশু গ্রথমে চিনে তাহার মাতাকে। প্রথম প্রথম 

যাহাকে দেখিত তাহাকেই মা বলিত। ক্রমে আর তাহা বলিতে পারিল 

না। এক ছাড়িস্ন, অপর অপর বনকে আপনার ভাবিল, আর সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার দুঃখ বাড়িতে লাগিল। পতিতকে উদ্ধার করিতে ধাহার! জানেন,-_- 

বাহার ভিতরে সেই একেব- সেই সতোর সন্ধীন প|ইয়। যথার্থ উন্নত হইয়া:ছন, 

তাহারা সংসারে আপতিত নরনারীর কল্যানের জন্য, সমাজ গড়িরা ছিলেন। 

সমাজে পরিবার গড়িতে বলিলেন, এবং তৎসঙ্গে বেদমন্ত্রে শিখাইলেন “পিতৃদেবে 

তব-মাতৃতদবে! ভব- আচ।ধ্য দেবো ভব অতিথি দেবো ভব” | 

_শিতার মধ্যে, মাতার মধ্যে, আচার্যের মধ্যে, অতিথির যধো, সেই “শান্তং 

শিবং সুন্দর” কে নিত্য শ্মরিতে শিক্ষা কর। প্রথম বয়সে ণিচার জাগিবে 

না, সেই জন্য বিধান কর। পিতা! 'মাতাকে ভালবাঁদ বলয়া, তাগাদের 

কথাঁর় বিগাস আটিবার রুচি হইবে। পিচা মাতার ভালবাসার বিশ্বাদ 

আইসে বিয়া আজ্ঞ। পালন কর। ক্রমে বয়োবুদ্ধিতে বিচার-বুদ্ধি যখন 

জাগিল, খন শাস্ত্র ও গুরু মুখে সেই কথাই শুগনলে, শাস্ত্র 2 গুরু বুঝা ইলেন__ 

সেই একই ভগবান 'পতা সাজিয়। আসন, মাত। সাজিয়! আসেন, আচার্য, 

অতিথি সব সাজিয়! তিনিই আদেন। সেই একের কাছে উপবেশন করার 
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জন্ঠই খষির। সংসারে তোমার কর্ম ধরাইয়া দেন। সমীপে উপনেশন জন্ত যে 

কর্ম, তাহাই উপাসনা । 
'ছুমি শিক্ষা ও উপাসনার প্রভাবে, ক্রমে জগৎ ভরিয়া সেই এককে 

দেখিতে প্রাণ পণ কর- ক্রমে তোমার ভাবনা! তোমার বাক্য এবং তোমার 

কর্ম সেই একেরই তৃপ্তিজন্ত হইতে থাকিবে! আর যখন সেই একের 

ভিতরে তুমি ডুবিতে পীরিলে তখন সেই একের রাজ্যেই স্থান পাইলে-_তুমি 

স্বরাজ্য পাইলে তোমার নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার হইল 

( ৩) 

ততীস্ব কথা ভালল্াসাব সোপান । 

ভগবানকে ভাল না ব।পিতে পারিলে মানুষের হৃদয় কিছুতেই জুড়ায় নাঃ 
মানুষ কিছুতেই শান্ত হর না। “অশাস্তন্ত কু সৃখম্ অশান্তের সুখ পায় 
ততটুকুই ভোগ করিতে ছোঁটে। কারণ অসৌয়াস্তত লাগিয়াই আছে, ক্ষণিক 
সুখে ও ক্ষণিকেনু জগ্ মান্য অশান্তিতে একটু শান্তি পায় বলিয়াই ক্ষণিকের 
আদর করে। কিন্তু পানা পুকুরে টিল ফেলিলে ক্ষণক।লের জন্য জল দেখা 
গেলেও পরক্ষণেই যেই পাঁনাকে সেই পানা । ক্ষণিকের স্থখ ক্ষণিকের জন্য, 

কিন্তু স্থায়ী সখ ও আছে, স্থায়ী স্থুখের সন্ধান যদি মানুষ পায়, তবে কি 
ক্ষণিকের জন্ত এত লালায়িত হয়, স্থায়ী স্ুখই সেই এক, সেই ভগবান-_ 

ভগবানকে একনিষ্ট হইয়] ভ।লবাসাই, সেই জন্ত, যথার্থ কল্যাণ পথ। ভারতে 

সংসার ধর্ম ছিল ভগবানকে ভাঁলবসিবার জন্য । ভগবানই পিতা সাজিয়া 

আসেন, মাতা সাঁজিয়া আসেন, স্ত্রী পুত্র কন্তা সাজেন। শৈশবে যতদিন 

ভগবানকে ভাবন। করিতে না পারিতেছ, ততদিন পিহ1 মাত আত্মীয় স্বজন- 

নকপকে ভগবানের স্বরূপ ভাঁবিয়া__ভালবাসিয়। ইহাদের সেবা কর। ইহীদদের 

আন্ত! পালন করিয়া, ইহাদ্িগকে প্রসন্ন করিতে চেষ্ট। কর। পরে বয়স 

হইলে যখন বিচার শক্তি জাগিবে, তখন শান্ত্র মুখে ও গুরু মুখে এই ভগবানকে 
ভাঁল বাঁসিবার শিক্ষাই পাইবে । শেষে নিজের বুদ্ধি খন বিচার করিঘ়া__ইহাই 

যে এক মাব্র সঠ্য, ইহা নিশ্চঃ করিতে পারিবে, তখন তুমি শান্তি পাইবে, সুখ 

পাইবে, নিরস্থর গ্রসন্ন থাকিয়া! দকলকে প্রদন্ন করিতে পারিবে । তাই বলি, 

সংদ।রে শিশুর হাদি, বাকের আধ আধ বুলি, সতীর (প্রেম, কুলের পবিভ্র/া এই 

সব যদ্দি তাহাদিগের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে, তাহাদের অঙ্ঠ। রূপের সাগর 



১৩৪ ৃ উতসব। 

সেই ভগবানকে ম্মরণ করাইয়া না দেয়, তবে তোম্বার সংসার কেবল ঠকিয়া 

যাওয়া মাত্র। ভারতের সংসারে, ধর্মের প্রতি ব্যাপারে, এই জন্য ভগবান এত 

জড়িত। গাত্রোখানে ভগবান, সন্ধ্য। পুজায় ভগবান, শ্নীনে ভগবান, আহারে 

ভগবান, ধাত্রায় ভগবান, ভগবানকে না ম্মরিয়া কোন কাধ্যই ভারঠবাপীর ছিল 

না। এখন যে ঘরে ঘরে অশান্তি, তাহার কারণ হইতেছে, সংসার হইতে 

ভগবানকে তাড়াইয়! দিয়া তাহার স্থানে বসান হইতেছে ভোগ বা ক্ষণিক 

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। যদি ইহাতেই মানুষ স্থুখী হইতে পারিত, তবে ত ভগবানের কোন 

দরকার হইত না। কোনও বুদ্ধিমান ভোগ মুখকেই শাস্তির জিনিষ বলেন 

নাই। বড় বড় জাতির ধর্ম গ্রন্থ দেখ, সর্বত্রই দেঁখিবে, কল্যাণ চাও ভগবানকে 
ভালবাস-_ক্ষণিক যাহ! তাহাতে মজিওনা। কি বিষম ভ্রণকে আকড়াইয়। 

মানুষঃ জাতি ,রাজ্য, পরিবার এবং ব্যক্তি গড়িতে চায় । ভগবানকে বাদ দয়া 

ভগবানের রাজ্য--মহো!। ইচ্ছার ফলেই, আজ জগতে এত অশান্তি! আজ 
কালকার মানুষ দেন ভগবানের আবশ্যকতাই বোঝে না। প্রয়োজনীয়তা 

দেখেনা বলিয়?, মানুষ ভগবানের পথে যাইতে ও চায় ন।। পিপাসা নাই, 

জল পানে প্রবৃত্ত হইবে কার? অল্প বিচারেই বুঝা যায়, গায়ে একট! মশা 
বিলে, মানুষ তাহ। তাড়াইবার চেষ্টা কৰে; কিন্তু মনে যে এত মশক দংশন 

করিতেছে, মানুষ তাহ। জানিয়।ও দুর করিবার চেষ্টা করে না । মনের মশক 

ংশন হইতেছে মনের অন্ুখ--এই যে মানুষ সর্বদাই বলে--কিছুই ভাল লাগে 

না__ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, গাড়ী মব পাইয়াও মানুষ শান্তি পায় না, ইহা 
কেন? এক মাত্র উত্তর ভগবানকে ভালবাসে ন৷ বলিয়!। তাই বগা £ইতেছে 

তগবানকে ভালবাসাই সকল প্রয্কোঞ্জনের সার প্রয়োজন | 

চতুর্থ কথা (৪) 

সেই ভগবানকে ভালবাস। যাঁয় কেমন করিয়1? বলেন, সেবার দ্বারাই 

ভালবাসা জন্মে। শিশু পিতা মাতাকে, আত্মীয় স্বজনকে,ষে কখনে। দেবা করিল 

না-: প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ ধাহাদ্িগকে পাইয়াছে,তাহাদিগকে যদি কখন প্রসন্ন 

করিতে না পারিল, তবে ধাহাকে কখন দেখে নাই তাহ।কে প্রসর করিবার 

চেষ্টা আসিবে কিরপে? যে সংগারে ভালবাসা নাই, সেটা সংসারই 

নয়, আর কিছু । যেখানে মান্য আপনার সুখই খোজে--অন্ত কাহার মুখের 

দিফে তাকাইতে বিরক্তি বোধ করে, সেখানে থাকে অসস্তোষ, অশান্তি 
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কেবল দুঃখ | দেখানে থাকে অব্পেই ক্রোধ-__মল্লেই প্রলয় কাও। যে মানুষ 

সর্ববদ]1 অসহিষু সর্ববদ! বিরক্ত--অল্পেই ক্ুদ্ধ সেখানে আনন্দ, শাস্তি, সস্তোষ 
থকিবে কিরপে? যে বৃক্ষে অগ্নি লাগিয়া, সে বুক্ষে কোন্ পক্ষী বসিবে? 

ভাবিয়া দেখ প্রথম হইতে কতখানি সাবধান হইলে, কত খানি কর্তব্য পরায়ন 

হইলে, আর কতখানি ভালবাসিয়। অপর সকলকে কর্তব্য পরায়ন করিতে 

পারিলে, তবে এই আনন্দ বিহঙ্গ এই সংসার বুক্ষে আবার বদিতে পারে | 
নিজের কর্তব্য পালন ধদি ঠিক মত না হইয়াও থাকে, তথাপি পুত্র কণ্তার প্রকৃত 
মানুষ হইবার শিক্ষায় যদি মানুষ অযত্ব করে তাহা হইলে ভয়ানক পাপ 

হুইবেই, এবং এই জীবনেই ইহার শান্তি আপিবেই । ভগবানকে ভালবাস! 

যথ| সময়ে আসিবে । কিন্তু প্রথমেইঃ পিতা মাতার ভালবাঁস। পুত্র কণ্তা 
নিত্য অনুভব করূুক। আর সেই ষদি ভালবাপায পিতামাতার সেবা করিতে 

শিক্ষা! প্রাপ্ত হউক। ক্রমে আত্মীয় স্বজন, সমাজের উপর সেবার কার্ধ্য 

ছড়াইয়। পড়িবে । ভগবানকে ভালবাসার প্রথম স্তর এই শিক্ষা মত কাধ্য। 
এরূপ মানুষকে ভালবাপিয়৷ মানুষের সেবা! করিক্] ভগবানকে ক্রম অনুসারে 

ভালবাসিয় মণ্র মশক দংশন স্থায়ী ভাবে নিবৃত্তি করিতে পারিবে । তখন 

ভগবানের আজ্ঞা পালনই জীবনকে ধন্ত করিবে, ষে মানুষ সর্বদ] সর্ব কর্মে 

সমস্ত বাক্যে এবং সমস্ত ভাবনায় ভগবানকে আন্তরিক ভালবাসিয় স্মরণ করিতে 

পারে, সেই মানুষই পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ। 

শিশুকাল হইতে বালককে দেব-ধিজগুরু, পিতামাত। এবং শান্ত্রকে বিশ্বাস 

করিতে শিক্ষা না দিলে, সে বালক মানুষ হইয়! কখনও ভগবানকে ভাল 

বাসিতে পারিবেনা। এই বিষয়ের আলশ্তই আমাদের উপস্থিত ছুঃখ ও 

অশাণ্তির মুল--পিতাকে ভগবান ভাবিয়া__মাতাঁকে জগদশ্বা ভাখিয়] ত!হাদের 

প্রীতি জন্ত আপন ইচ্ছার সংযম শিক্ষা কিয়] কর্ম করিতে না পারিলে, সেই 

জ্ঞানময়, আনন্দময় ভগবানের আস্বদ মানুষ পাইবে কিরূপে? প্রথম হইতে 

শিক্ষিত ন। হইলেও মানুষ সংসারের অস্ত্রাধাতে যখন জর্জরিত হয়, তখন একবার 

ভগবানের সংবাদ লয়। কারণ সে সকল প্রকার করিয়৷ দেখিয়াছে, স্থথ 

শান্তি কোথাও পাইনাই, জুড়!ইতে কিছুতেই পারে নাই, তখন শেষকালে 

যে ভগবানের দ্িকট! দেখা হয় নাই, তাই দেখিতে একবার চেষ্টা করে--- 

তখন শাস্ত্রের কথ, গুরুর কথা শুনিতে আগ্রহ জন্মে। সতসঙ্গে ভগবানের 

কথা গুনিয়া শুনিয়! বিশ্বাস করিতেও চায় । যখন বিশ্বাসের বীজ অস্কুরিত হয় 
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তখন অন্ততঃ মানিযা ও লয় যে; ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি দয়াময়, তিনি ক্ষমাঁসার, 

তিনিই সকল মানুষের জন্য সর্বদাই তঁ।হার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়! 

অয় দ্রিতেছেন। এবং যেন জড়াইয়। রহিয়াছেন। আশ।করি আপনারা 

এতক্ষণে বুঝিলেন যে ভগণানকে ভালবাসা যায় কিরূপে, ইহার 

সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে, ভগবান মানুষকে সর্বদাই দেখিতেছেন, 

তিনি মানুষের সব কার্ধা দেখেন। সব ভাবনাই জানেন, এইটি বিশ্বাপ 

করিয়। সর্বদাই ইহ ম্মরণ করা। এই বিশ্বাস জন্মাইলে, কাতর হইয়া বল-- 
হে করুণা-বরুণালয়, তুমিত সর্বদ1ই আমাকে দেখিতেছ,তুমি মঙ্গলময়-_মআঁমাকে 

রক্ষাকর এই বাঁলন্না দ্রৌপদী যেমন যোল মান! ভাবে শরীরকে নির্ভর করিয়। লজ্জা 
হইতে রক্ষা! পাইয়াছিশেন, সেই রকম, ষোল আনা! রকম তাহার শরণাপন 

হও। তিনিই যে আমার প্রাণদাতা_-তিনিই যে আমার £প্রররিত। সেটিই 
অনুভবে আনিয়া দিবার জন্য শ্রীভগবনকে কাতরে জানাও । শ্রীভগবানের 

সমীপবর্তী হইম্া এইভাবে তাহাকে ভজন! করাই উপাসনা । কিন্ত শুধু 
উপামনাটা ফাকা, যদ্দি ইহার সঙ্গে কর্ম না থাকে। জগতের লোক 

ত কত কর্ন করে, কিন্তু জীশ্বরের উপদেশ মত কর্ম করিতে শিক্ষা! করে কি? 

মানুষ কর্ম করে ফল প্রাপ্তির জন্য । ইস অল্প এই জন্য ইহাঁতেই মানুষ ছঃখ 

পায়। আর ভগবান বলিতেছেন ফলের আকাঙ্। করিয়া কর্ম করি9না, 

কর্ম কর, আমি বলিতেছি বলিয়া । জগতের লোক কর্মের আরস্তে ভাবন! 

করে-_এই কর্মে আমার সুখ হইবে, কি হুঃখ হইবে, লাভ হইবে, কি অলাভ 
হইবে, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে | ভগবান বলিতেছেন, কর্ম্মারস্তে এই 

ক্ষণস্থায়ী ফল-_ফলের ভাবনা করিও না-_চিরস্থায়ী আমার ভাবন। ভাঁবিয়! কম্ম 

কর, "মার কাজ কর্ম নিষ্পত্তি জন্ত প্রার্থনা করিয়া, আমার হইগা, আমার 

উপর তে।মার কর্মের ভার দিয় কর্ম কর। বৈদিক বালেকিক 

সকল কর আমাকে ডাকিয়!--আমাকে ম্মরিয়াকর। এই নিষ্ষাম ধর্ম কথনে। 

হিফল হইবে না_-এ কর্মের নাশ ও নাঈ, এই কর্মের অঙ্গ হানি হইলেও ভয় 

নাই । এই ধর্্বের স্বপ্নে আচরণেও তুমি আমার কাছে আদিতে পারিবে । ইহাই 

শাস্তি_ ইহাই স্থায়ী সুখের পথ | কারণ নিফাম কর্ম করাই ভগরানকে 

ভালশাস।। 



অপার্থিব বন্ধু। 
(পরলোক গত ৬শশিভৃষণ ভ্রাচার্্য এম১ এ ) 

কি জানি কোন্ শুভ মুহূর্তে “উৎসবে”র 'ছাচে? অনুবাদ বিগলিত হৃদয় ঢালিয়। 
দিয়াছিলাম। জানিনা_কাহার প্রেরণায় “উৎসবের আদর্শে আত্ম-দর্শনের 
সহযাত্রী হইয়াছিলাম | সেই অপরিণত উচ্ছলিহ ভাব দ্বার যখন মনের মানুষ 
খুঁজিহেছিল, নিদাঘ-তপ্র দগ্ধ কুজুম-কোরক যেমন আত্ম-বিকাশের ভন্ সান্ধা 
সশীরণের অপেক্ষা করে, তুষার বজ্রাহত কমল যেমন সৃষ্টি পুষ্টিও তুষ্টির জন্ত 
মলয়ানিলের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এমনই করিয়া বিকাশোঘুখ জামার হৃদয় 
ঘখন আত্ম বিকাশের জন্ত 'মনের মানুষ? খু'ঁজিতেছিল, তখন বড় গুস্ত মুহুর্তে 
বড় সৌভাগ্যেব উপহারে আমি ধাহাদিগকে « মনের মানুষ * বলিয়া লাভ করি, 
আজ তাহাদেরই কথা বলিতেছি | 

উদীয়মান যৌবনে ভালখীসার অন্ধ মনোনয়নে ইহীদিগকে বন্ধু বলিয়! 
অনুরাগের তৃপ্তিপ্রদ আলম্বন বলিয়াই প্রথমত; মনে করিয়াছিলাম ; দেখিতে 
দেখিতে “উৎসবে”র জ্ঞানাঞ্জন শলাকার উন্মীগনে জল্মান্ধ দৃষ্টি বিকপিত হইবার 
পর দখিলাম - ধাহাদিগকে বন্ধু করিয়াছিলাম তাহারা জাগতিক সাধারণ বন্ধু 

নহেন-_ইহার। আমার পার্থিব বন্ধু। ব্রহ্মলোকাগত অযানব পুরুষ যেমন 
ব্রদ্দলোকের অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনায় সংবদ্ধিত করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে 

লইয়! যায়, ইহারাও তেমনই জন্মাস্তর পরিচিত ভাষার ও ভাগে আমার 

ভাবাস্বাদ-মস্থর-হৃদয়কে ভাগবত রাঁজ্যে লইয়] চশিলেন। ইহাদেরই উদবোধনে 
আমার চিত্ত নদীতে “জোয়ার বহিল। সই নদী, সেই জল, দেই তরঙ্গ, সেই 

ফেন বুদ্বুদ্ জোয়ারের উত্তাল আকর্ষণে সব যেমন রূপাস্তধ্তি হইয়া যায়, 
উৎপত্তি কেন্দ্রের দিকে চলিতে থাকে, আমার হৃদয়ও ভাষার তরঙ্ে-ভাবের 

প্রবাহে__হান্তে পরিহাস্তে আক।রে ইঙ্গিতে কল্যাণনাহিনী গতিতে অগ্রসর 

হইতে হইতে রূপাস্তরিত হইতে লাগিল । যৌবনের চপলতা' গাস্তীর্যে। পরিণত 
হুইপ, নয়নের 'তরল ভঙ্গী লৌম্য দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইল, অন্তরের আবাদ পাইয়া 

লুন্ধ ইন্দ্রিয় ধার] অন্তমুী হইতে লাঁগিল। আর সৌভাগ্যের জোয়ারে পড়িয়া 
'অসার তৃণ গুচ্ছ সম আমার ক্ষীণ পুরুষকার ইাদেয়ই গতিতে বেগশালী হইল। 

৮ 
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তাই বলিতেছি_ইইার| শুধু বন্ধু নহেন, ইহার? আমার দীনতারণ 
অপার্থিব বন্ধু। 

মাঁনব ভানস্ত শক্তির পরিমিত আধাঁর_আকাশ প্রতিবিদ্ব-_-মণ্ডিত ক্ষুত্র 
শিশির বিন্দু! অনম্ত জন্মে শুভাশুভ কত সংস্কার ইহাতে নিহিত আছে, 

তাহার ইয়ত্ব। নাই। এই সংস্কার রাশি বাহিরের উদ্বোধনে জাগরিগ হয়, 
বাহিরের অঙ্গুলিসন্কেতে ইহা! খেল! করে, পুষ্টি লীভ করে, চরিতাথ ঠয়। 
বাহারা সাধন দ্বার] অশ্ডভ সংস্কার অপসারিত করিয়া বাহিরের জগৎ হুইতে 

অন্তরের বন্তকে গ্রঠণ করেন, ধাহারা মননের মন্থনে ষড়,র্মি-_বিক্ষুব্ এই জগৎ 
মথিত করিয়া জগতের অন্তর বিহারী শ্রীভগবান্কে লাভ করেন, হারা 
মহাজন--সফল সাধক ! আমি সাধক নহি ভাগ্যবান । আমার বন্ধুগণ আমার 

মূর্ত সৌভাগ্যত্বরূপ। ই'হারাই আমার অস্তনিহিত শুভ বাসনাকে উদ্বোধিত 
করিতেন, পুষ্ট করিতেন, সাধনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া আমার অন্তনিহিতত 
শুভবাঁদনাকে -মৃত্তিমতী করিম্না তুলিতেন। অসাধকের জন্মন্ধ দৃটি যে আঙঞ্গ, 
জগতের অন্তরালে শ্রীজগদঘ্ধার স্বপ্র-মূর্তি দর্শন করে, ইহ! তাহার জপার্থিব 
বন্ধুব অপার্থিব ক্কণ। 

এগ আমার অপার্থিব বন্ধু, এস আমার অন্ধের যষ্টি, এস আমার জন্ম 

জন্মস্তরের উত্তমর্ণ, তুমি আজ পরলোকে, কিন্তু তোমাদের শিক্ষায় বুঝিয়াছি 

সে পরলোক দূরে নঠে--অন্তরের অন্তস্তলে, এস আমার অন্তরে মখা তোমার 

কথ তুমিই বল, তোমার পুত চরিতালেখ্য তুমিই অস্কত কর; আমাকে 

নিমিত্ত করিয়া তোমার অপরিশোধ্য খণের প্রচার কারিয়া লও | 

জানি বাহণরা আমার দৃষ্টি লইয়! তোমাকে দেখেন নাই, তীহার! 

আমার ভাষা বুঝিবেন ন'ঃ ন! বুঝিয়! আমার প্রতি অবিচার করিবেন । 

কবি বলিয়াছেন-_ 

অকিঞ্চিদিপি কুর্বাণ:সৌখ্যেদু 2্যান্তপোহ্তি | 
তত্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহিযস্ত প্রিয়োজনহ ॥ 

প্রিয়জন কিছু করেন! সত্য, কিন্ত কিছু না করিলেও সে অনির্বচনীয় স্থুখ- 

ধার! দুঃখের মরুভূমি প্ল।বিত করিয়া দেয়। আরও যাহা করে, তা বাক্যের 

পরিমিত অধিকারের অতীত, যে যাহার প্রিয়জন--সে তাহার অ নর্ধচনীয় 

সম্পদ । 
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মানুষের সম্পদ বাহিরে থাকেনা ভিতরে । যে প্রিয়জনের সংস্পর্শে 

বহিরিন্দ্রিয় ভিতরের সন্ধান পাইয়৷ কতার্থ হয়, ঘুমাইয়৷ পড়ে, আর অন্তরিক্দরিয় 
জাগরিত হুইয়! অন্তঃ সম্পদে মুগ্ধ হয়, সে প্রিয়জনের বর্ণনা বচনাতীত। তাই 
বশ্য-বাক্ কবিও সে প্রিয়জনের বর্ণনা 'কিমপি” বলিয়া! শেষ করিয়াছেন। 
আমার বন্ধুগণ আমার গৌভাগ্যের দান, আমার শ্রগুরুর বিভূতি-_-আমার 

“কিমপি জগ্যম্ঃ | 

ধাহা:দর পর্চিয়ে আমি অপার্থির বন্ধু শব্দ ব্যবহার করিয়া! এত কথা 

বণিতেছি-স্বর্গগত অধ্যাপক ৬শশিভূষণ শট্টাচার্যা এম, এ, তীহাদেরই 
ন্ভতম | বরিশালের উদ্দিরপুর-_বাঁর পাইকা নিবাশী প্রপিদ্ধ পণ্ডিঠ 

স্বর তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশর ইহার পিতা। শশীবাবু যেংগা 
পিভার যোগ্য সন্তান, যোগ্য পিতৃব্যের ঘোৌগা ভ্রাতৃজ, যোগ্য ভন্ুজেব 

যোগ্য অগ্রঙ্গু যোগ্য বহু ছাত্রমণ্ুলীর যোগ্য অধাপক। ভিনি 

বিশ্বপিদা।লয়ের এম, এ, উপাধিতে মণ্ডিত হইয়াও অবিকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 

নায় '্মন|ড়ম্বর জীবনয।পন করির! পৈতৃচ আদর্শ হক্ষুগ্র রাখিয়াছিলেন। 

তিনি রাত্রির শেষ প্রহবে ন্দ্রাতাঁগ করিতেন, ধারণ! ধ্যানঠদি ভদলম্বন 

আত্মস্থ হইতে প্রগাস করিতেন, তৎপর অধ্যাত্ম শাস্ম *ধ্ায়ন করিছেন ! 

অনন্তর প্র।ত:স্নান করিয়! বড় অন্ুর।গের সহিত ভাপস্থ হইয়া সন্ধা! পুঙ্গাদি 
নিতাকম্ম সম্পাদন করিঠেন। তৎপর শান্তর চচ্চ। ও পিব্যার্থ গণকে বিদা1 দান 

করিরা আ£ন ও মধ্যহন ক্রিয়া সম্পাদন করিুতন | পিশ্রামাংন্থ কলেজে 

অধ্যাপণা করিতেন । বৈকালে ছাত্র ও বন্ধুগণের মঠিত ভগবৎ প্রসঙ্গ ও দেশ 

হিতকব নানাবিধ আলোচনায় সময় অতিবাঠিত কারতেন ; আবসব পাইলেই 

আ(বশ্তাকমত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কর্রেতেন। তাহার ম্যায় সঙ্গাচার সম্পন্ন 

স্বধ্্ম সিষ্ঠ দেবদিজে ভক্ভিমান্ শাস্্জ্ঞ ব্রাহ্মণ ইংরেজী শিক্ষিত মশ্প্রপায়ের মধো 
অতি ক্গ্ীই দেখা যায়| তিনি বহুণৎসর কাল বহুগ্জানে জধ্যাপনা ক'রয়াছিলেন, 

যখন যেখানেই থাকিতেন, তখন সেখানেই কি ছাত্রগণ কি সহযোগী গধ্যাঁপক- 
গণ, কি কর্তৃপক্ষ, কি জনসাধারণ সকলেই তীহা অমায়িক মধুর বাবারে 

গুগ্ধ হইয়া তাহাকে শুধু শ্রদ্ধা করিতেন, তাহানহে ; সকলেই তাহাকে স্বজন- 

জ্ঞানে ভালবামিতেন। ছাত্রগণের নিকট তিনি পিতার ন্াঁয় ন্বেহপধায়ম ও 

বন্ধুর ম্তায় পরম প্রিক্ন ছিলেন । পরের ছুঃখে তাহার কোমল হৃদয় সততই 

কাতর হইত) জননী জন্মভূমিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ভারত- 
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বর্ষের মূল যেখানে-_:সই সনাতন ধর্শ্কে-_বর্ণাশ্রঘকে বেদাদি শান্ত্রকে তিনি 

প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধ! করিতেন। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতির কথ! 

বলিতে বলিতে তিনি মশ্রু বিনর্জন করিতেন । তীঁহাব পবিত্র সংসর্গে আসিয়! 

নু ছাত্র, তীহার বন্ধুবর্গ স্বধর্্মপরায়ণ ও শাস্ত্র বিশ্বাসী হইবার স্থষোগ লাভ 

করিয়াছিলেন । 
'াঁমার তাহার সহিত ভিতরে বাহিরে সম্পর্ক ছিল। তাহার চরিত্রের 

ক্ষুদ্র বৃহৎ অধিকা-শ ঘটনাই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে । তাহানে 
তাহার প্রেমপূত জীবনের যতটুকু বিশ্যেগুণ আমি বুঝিয়াছি, নিয়ে তাহাই 

উল্লেখ করিতেছি । 

শশীবাবুর জীবনটি ভাব বিক্ষাশের ক্রম অনুসারে তিন ভ'গে বিভক্ত 

বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শিক্ষা-সময় হইতে অধ্যাপনার প্রথম অবস্থা 

পর্যাস্ত ইহার প্রগমভাগ | অধ্যাপনার ষধ্যাবস্থা লইয়1 দ্বিতীভাগ, পসধ্যাপনার 

চরম অবস্থায় তৃতীয়ভাগ। বরিশাল ইঙ্গিলপুর ও টাঙ্গাইলের কিয়দংশ লয় 

তাহার জীবনের প্রথমাংশ অতিব।ভিত হয়; টাঙ্গাইলের দ্বিতীয় অংশ, 

বহরমপুর বরিশাল ও গৌরীপুরের অধাপন। লই! তাহার জীবনের মধাযভাগ 

অতিবাহিত হয়। তাঁহার জীবনের চরমাংশ রংপুর কারমাইকেল কলেজের 

অধাপনা লইয়া পরিসমান্ত হইয়াছে । 
শশীবাবুর জীণন প্রধানতঃ দুইটি আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া উৎকর্ষ লাভ 

করিয়াছিল--প্রথম লৌকিক কর্মমূপক দেশজননীর সেবা । কৈশোরে ও 

যৌবনে ব'রশা:ল প্রথিত নাম। স্বরগা্ অশ্বিনী বাবুর সাহচর্য্যে তাহার হৃদয়ে 

স্বদেশান্ুরাগ অস্কু'রত হয়, নানাবিধ দেশহিতকর আলোচন] ও সাধনার 

সাহায্যে উহ] বদ্ধমূল পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয় । এইসময় হইতেই স্বজনের জন্য, 
স্বদেশের জঙ্ট) দেশের গৌএবিত সজীব বিগ্রহ নরনারীর জন্ট তাহার হৃদয় শায্স- 

ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত হয়। 

স্বদেশের গৌরবমর অবদান পরম্পর! যখনই তঁ.হার দৃষ্টিপথে বা স্বৃতি পথে 
পতিত হইত, তখনই তিনি "সেই আর এই+ তুলনায় অঙ্গন অশ্রুপাত 

করি:তন। কতবার দেখিয়াছি--“পেথা আমি কি গাহিব গান। যেথা প্রণব 

ওক্কারে সামবঞ্কারে কীপিত দূব বিমান” । হত্যা গান শুনিতে শুনিতে 

শশীগবু 'অধীব হইয়া কীরিয়াছেন , কতবার দেখিয়াছি-__প্যযুনে এই কি তুমি 

সেই যমুন? প্রবাহিনী যাঁর বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকাস্তমণিশ। 
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শুনিতে গুনিতে শশীবাবু বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়। কাদিয়াছেন। যখনই 

তাহার এই অবস্থাগুলি আমার চখে পড়ত, তাহার অবস্থার সহিত নিজ 

জীবনের তুলন] লইয়! মাকে আমি ধিকার দিতাম। হৃদয় সকলেরই 

আছে, চক্ষুভরা অশ্রু ও অনেকেই বন্ন করে, কিন্তু সে বেদন। স্বার্থের আঘাতে 

স্কুরিত হয়, সে অশ্রু প্রবাহ মোহের বরফ গলিয়। আত্ম লাভ করে। দেহাত্ম 
বোধ অপেক্ষা বিরাট দেশাত্মবোধ অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্ঠতার জন্য 

শশীবাবুকে আমার ভাল লাগিত,চম্্কুপ-নিমগ্রকুপ-মণ্ক আমি এই মহান্বভবতার 
অন্ত শশীবাবুকে আদর করিতাম। 

এই দেশাত্ম-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আর৪ কয়েকটি আনুমঙ্সিক গুণ শশী- 
বাবুকে আমর নিকট লোভনীয় করিয়। তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার জীনের 

প্রতি বিশেষতঃ নংনারার প্রতি শ্রদ্ধা-পৃত অনুরাগ । যখন আমি টাঙ্গাইলে 

শশীবাবুর সহিত মিলিত হইলাম, অন্রাগের গাঁ চা আমিলে, শশীবাবু একদিন 
আমাকে বলিয়াছিলেন--ণ্পগ্ডিত, তোমাকে আমি অনেকদিন হইতেই 

ভিতরে ভিতরে ভালবাসি, আমি কত ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে তোমাকে সে ভালবাস 

জানাইয়া ছ, তুমি তাহা বুঝিয়া৪ বুঝিতেনা। আমি বহুবার তোমার নিকট 

আমার আত্মদানের প্রাপ্তি স্বীকার চাহিয়!ছি, দেখিয়াছি, তুমি কঠোর নিরবতায় 

আমার দান উপেক্ষা করিয়াছ।” এখন আরম ভাবিয়া দেখি-- 

বস্ততঃই আরম উপেক্ষা করিয়াছি । কারণ -তখন আমি . ভালবাসার প্লাবন 

বুঝিতামন1। যে রূপে, গুণে, সম্পর্কে, কথার পৌন্দধ্যে আমার নিকট হইতে 

ভালবাস] কাড়িয়া লইত-_-মামি তাহাকেই ভালবাসিচাম | আমি বুঝিতাম নাঁ_ 

সে মানুষ_আমারই দেশের মানুষ, আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ_-ভালবাসার 

পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কারণ। আমি বুঝিতাম নাঁ__কেমন করিয়া শশীবাবু একজন 
সাধারণ লোককে ও লক্ষ্য করিয়া বপ্্--“আছে যে সে তাই ঢের, তাঁ'তেই 

রৃতার্থ ধরা” । যাহা বুঝি নাই শশীবাবুর সঙ্গে তাহা! বুঝিয়াছিলীম, শশীবাবুর 

দষ্টান্তে তাহ! লিখিয়াছিগাম _ তাই অপার্থৰ বন্ধু আমার শিক্ষক। 

বিচিত্র জগৎ বিচিত্র সৌন্দর্য লয়! দীড়াইয়া 'আঙে। দর্শক স্বীয় দৃষ্টির 

তারতম্য অনুসারে ইহ1 হইতে পুরস্কার তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই 

দৃষ্টি ভেদের উপরেই কুক্জনতা, সুজনতা, মহাঁজনতা ও মহাপ্রুষত্ব নির্ভর করে। 

বৃক্ষ কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখ' পুষ্প ফল লইয়! দীড়াইয়া আছে। ছুর্জন 

বুক্ষাটকে দেখিয়! যখন উহ। স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য মোকদমার ফন্দি 
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আটিতে থাকে, তখনই সুজন একদেশে দীড়াইয়। ফলভারাবনত বৃক্ষের 

নিকট নত্রতা অধায়ন করে, মহাজন ম্বোপার্জিত দৃটির মাধুরী বৃক্ষদেহে 

প্রক্ষিপ্ত করিয়! বুক্ষটিকে কবিতার নিতানৃতন আলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। 
আর মহাপুরুষ--ধিনি সাধনার মন্থন দণ্ডে অনন্ত “কাটি ব্রন্মাণ্ড --সাগর মন্থন 
করিয়া তাহাকে বিচিত্র নামরূপমণ্ডিত আরাধ্য দেবতারূপে গ্রশ্ণ করিয়াছেন - 

তিনি বৃক্ষকে আরাধা দেবতার পিভূতিরূপে অথবা স্বীয় বিরাট আত্ম তত্বেরই 
অভিপ্যক্তিরপে গ্রহণ করেন। এইরূপে বিচিত্র দৃষ্টিভেদ অনুসারে যে 
বিবিধ প্রকার দৃশ্য বস্তর গ্রহ”, ইহাতেই অধিকার তারতম্য নির্ণিত হইয়] 

থাকে । এই শ্রেণী বিভাগে শশীনাবু জন্মাবধি সুজন ছিলেন। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় জীবনভাগে তি'ন মহাঁজনতা। ও মহাপুরুষত্বের সাধক ছিলেন। তিনি 

জগংরূপ মহাকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, ব্যাখ্যায় 

বক্তত1কথোপকণনে তাহ! ফুটাইর1 তুলিয়াছিলেন। তী।হার সরস*মধু-বণচন 

ধারায় সতত কবিতা ফুটিত, নে কবিতা! প্রনন্ন গম্ভীর নবোদিত শব্দ সম্পদে 

শ্রবণ মন আপ্যান্িত করিত। শশীবাবু স্বর সক ছিলেন । 

সর্বাপেক্ষা মধুর ছিল তাহার ভানোচ্ছ,সিত হৃদ£টি, উচ্ভ জীব-প্রেমেও 
যেমন উচ্ছপিত হইল, ভগবৎ প্রেমেও তেমনই উচ্ছীসিত হইত, নিতা কর্ম 

করিতেন এই ভাবোচ্ছ।সিত হাদয় লইয়া । এই হৃদয় লইয়া শশীবাবু যখন 
পুজনীয় “উৎসব”সম্পাদক মহাশয়ের সঠিত টাঙ্গাইলে মিলিত হন, তখন তাহার 
হবজনতা সজীবতা লাভ কবে? মহাজনতার লৌকিক সাধনা অলৌকিক 

আলম্বন প্রাপ্ত হয় টার্গাইলের ভাগবত জীবন গঠনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শশীবাবু 

একজন সরস সাধক ছিলেন। তীহাঁর সেই সরসতা গলিয়া “অমিয়কুপ” 
ণছাত্রজীবন” “সাবিত্রীর* ভূমিকা প্রতি মহা প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, 

তাহার সজীব সাধনার উদাহরণ তাহার পুষ্পশুদ্ধি ন।মক প্রবন্ধটি, “উৎসবের” 

পাঠকবুন্দ মধ্যে অনেকেই তীাগার ব্যাণ্যা ও বক্তৃতা তাহার প্রবন্ধ ও বন্ধুতার 

সহিত প'রচিত, সুতরাং এবিষয়ে অধিক নল অনাবশ্তক | 

শ্রীকেদারনাথ সাঁংখাকাব্যতীর্থ। 



| 

৩। 

দোল । 

যেই রজোগুণ করম করায়, 

তাই দিয়! !নজমন রা ইয়া, 

মম হাদয়ের প্প্রির দেবতায় 

ফাঁগ সাজে আজ দিনু সাজাইয়। ! 

তমোরূপী জড় শীত অবদাঁনে, 

রঞ্জোগুণ ঘবে মুকুলিত ভবে - 

ফলেন্তে, ফুলেতে, রূপে, রসে ভ্রাণে, 

নব-কলেবর ঝলমলে, _-তবে 

দখিণের বাধু, কোকিলের গান, 

চুতমুকুলের সুমিষ্ট আদ্রাণ, 

আনন্দ-হিন্দোলে হৃদি ধরে গান-_- 

সেই শুভ যামে, ওগো ভগধান, 

তোমার অরূপ ধরে মুর্ত-রূপ, 

মোর ফাগরজে সিনান করিয়। ! 

মনেরে দোলায় তব-চ্ছন্দ-রূপ, 

আনন্দ-হিল্লোল চৌদিকে বিলিয়? ! 

হে আনন্দ ময়! হে ত্রিতাপহারি ! 

তোম? পানে চেয়ে, তোম'রই ছন্দে, 

তোমার ইঙ্গিতে যেন কর্ম ব্রি ! 

মন যেন থাকে সদা শ্রগোখিন্দে ! 
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নিতি প্রভাতের অরুণিম। সনে, 

নত্য জীবনের কর্নরূপ রজ 

তব প্রীতিফাগে রাঙিয়।, চরণে 

যেন, বাহ্ছদেব, কর যাই কাষ! 

নিতি যেন থাকে হৃদয়ে বসন্ত ! 

নিতি যেন মন শব ছন্দে দোলে! 

এই হোলি-গেল। নাহি হয় অস্ত! 

নিতি মন যেন থাকে পদতলে ! 

ভুবন-ভোলান ওই কালে। রূপ 

আরাধি, আরাধি”, হয়ে যাই রাধ1! 

তবে নামে যেন গুগে। ৰিশ্ব-রূপ; 

তব বিশ্বসেবা ক'রে যাই সাধা। 

তোম।তে আমাতে ভূবন ভরিয়া, 

নিত্য হোলি-খেল' চলুক ভবনে ! 

তব মুখ চাহি, তব প্রীতি ভরে, 

ভুবন রাঙিয়। দিহ ফ।গ ধনে! 

শ্ীরমেশ চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্। 



নমাজ-্রহন্া | 

জাতির মেরুদণ্ড সমাজ | উত্খান--পতন সমাজেবই নিয়ন্ত্রণ । সমাঞ্জ মানুষ 

তৈয়ার করে ; সভ্যতা শিখায়- মনুষ্যত্বের দিগে ঠেলিয়া নেয় | সমাজ ছাড়া 

মানুষ এক অপূর্ব জীব। সে নাপায় একুল, না পায় দেকুল, কেবলই হ। 

হতোশ্মিরব | ভীবন, যৌবন, ধন, গর্ব, শিক্ষ1, দীক্ষা! গ্রভৃতি সমাজ তন্দরের 
ধারাবাহিক শিক্ষা প্রণালী । জাতীয়তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণই সমাজ-স্ত্রের ঘটক। 
ঘটকের কাধ্য খণ্ড সমাজ অখণ্ড কর1। ভেদ নীতিই সমাজ ভাঙে $--পক্ষাস্তরে 

মিলন নীতিই সমাজ গড়ে । 
সমাজে চাই নেতা । নেতৃত্ব ও মনুষ্যত্ব সাধনই নেতার কাজ। নাম 

মাত্র নেতা হইলে চলিবেনা, যাহার! আত্মোৎসর্গে সমাজ ধুরন্দর আখ্য। পাইয়াছে 
সমাজ তার কাছেই দায়ী । সমাপ্প তারই করতল গত। সমাজ তারই হাতের 

পুতুল। ভাঙ্গন, গড়ন সুন্দর চিত্রকরণ কিংবা! কদর্য-রঙ্গে প্র তফগন সমস্ত 

তার হাতের এক চেটিয়]। 
সমাজ কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহে। ইহ! স্বভাবতঃই ভাঙ্গে ও গড়ে__ 

নৃতন হয়, পুরাতন খোসা বদ্লায়। ভাবগ্রাহী গুণগ্রাহী হয়, আদর্শালঙ্কারে 

দেহ সাজায়। উন্নত শীর্ষে ও. সদস্ভে জগৎ স্তম্ভিত করে। বাস্তবিকই এমন-_ 
পমাজই রত্ব, রত্বের আদর সর্বত্র | 

রত্ব মেলা কি সহজ কথা) জন্রীই রত্বের সন্ধান পায়। সমাজেও জহুরী 

নেতা চাই--যাহার রদ্বের সন্ধান অনায়াস লভ্য। সমাজে উদারতার গণ্তী 
সসীমও হইতে পারে, অসীমও হইতে পরে | উদ্ারতাই সমাঞ্জ প্রাণ | অনুদার- 
তাই সমাজের অকল্যাণ। 

দেশ জাগে--সমাজে ও ত্যাগে। সমাজে নৈতিক সুত্র ছিন্ন হইলে আগের 

মাত্রা বেশী হইলেও দেশের অমঙ্গল অব্স্তাবী। ত্যাগী এক চোটে ত্যাগ 
করিতে পারে--বিবেকের কষাঘাতে | কিন্ত সমাজ-তন্ত্রের অভিজ্ঞত! সে পাইবে 

কোথায় ? অনভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতার সীম! লঙ্ঘন করে। অভিজ্ঞ পুরুষ ধীর, 
স্থির, কর্মী । প্রকৃত সামাজিক যে, তে অসামার্জিকের আত্ম নিয়ন্ত্রণে 
সাড়া দেয়না--আপনাকেও তৈয়ার করেনা) তৈয়ার করিতে অভিপাধীও 

হয় ন1। 

৩ 
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অভিজ্ঞ ত্যাগ-বীরই সমজ-রঙ্গ মঞ্চের প্রসিদ্ধতম নেতা। তিনিই জানেন 
সমাজ গড়ার ফন্দি। সমাজ ও তখন তাহাকে চায়, এবং তিনিইও স্যাঞ্জকে 
আ'কড়াইয়। ধরেন-__কিছুতেেই হয় ন। ছাড়। ছাড়ি। 

আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সম।জ মেরুদওহীন হয়। যারা আমিত্বের 

দাদ ও ব্যক্তিত্বের গোলাম তার) নাকি সমাজ কর্ণধার? সমাজ চুরমার হয় 

ব্যক্তিত্বের ধাক্কায়, আর ধ্বংস হয় অহমিকার ঠেলায়। ব্যক্তিত্ববাঁদী কুট তার্কিক, 

আমিত্ব বাদী অহমিকার পরিচালক । 

সর্ব জনীন প্রেম, দয়া, সত্য নিষ্টা এক্যবন্ধন, ভেদ রাহিত্যে দর্বর আলিঙ্গন 

সর্ধ্বোচ্চ মনের সিংহাসনে আরোহণ, নৈতিক জীবনাদর্শে সমাজের চক্ষু ফুটান, 

ভগবানে আত্মলমপপণ, সমদশি তার মানদণ্ডে লোক সমাজ পরিমিত করণ, তন্ময়ত্ে 

সাধন-রাজো বিচরণ, সমাজ নেতার কতিপয় আঙ্গিক লক্ষণ । সমাজ গড়ার 

প্রাক্কালে, সমাজ শিল্পনেতৃবর্গের এই সকল যন্ত্র পরিচালিত কল্ কব্জার একাস্ত 

দরকার । 

বর্তম'ন ভারতীয় সমাঞ্-কল্-কবজণ বিহীন যন্ত্র। যান্ত্রিক নেতা জোরে 
বলে ধাক্কা ধাকি করে সত্য-_কিস্ত যন্ত্র অচল। ভারতীর সমাঞ্গ_যন্ত্রের এমনি 

দুর্ভাগ্য ; শক্তি সাহচর্ষ্যে স্রীম্ জন্মাইতে চাছিলেও ঠীম জন্মে না৷) যন্ত্র চল্বে 

কার বলে? শক্কিতেই শক্তি বাড়ে-_শক্তিই মুক্তির পথ। ভারতীয় সমাজ 

তাস্ত্রকগণ শক্তির উপাসক হইলে৪ অশক্তি ও অনশক্তি হেতু শক্তিবাদের 

মোক্ষ-পথ চিনিয়া লইতে যেন অক্ষম। তাই ভারত সমাজ-যস্ত্র চলচ্ছক্তি 
সত্বেও অচল। 

বীঞ্গগুলি কঠোর আবরণে সুদৃঢ় হইলেও ভাবী বৃক্ষের পরিণতি 
কোমলত্বে__কমণীয়ভাবে-_মধুর বল্সায়। ইহা ঞ্রুব সত্য। মিথ্যা 
কঠোরাবরণ ছিন্ন হইলেই সত্য খোসা সমুদ্ভাদিত হর। তখনই ক্রমে নামাস্তর ও 
পরিণতি বুক্ষপদ বাচ্য বলিয়। অভিহিত হয়। সমাজতান্ত্রিক নেতাঁরও তন্দ্রপ 

কঠোর মূর্তির কোমলত্বে তৈয়ারী হওয়া চাই। কোমলত্ব-বাদের অভাবে 
সমাজ বৃক্ষ জন্মিতেই পারে ন; জন্মিলেও বেশী দিন থাকিবে না।  সমাঙ্গ 

ও সমাজ হবে না। অসমাজই সমাজের মানচিত্র স্থুরাগে সুরঞ্জিত করিবে । 

. সমাজ-বন্ত্র দয়া, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠ', জ্ঞান, অভিজ্ঞপ্তা বিবেক, অহিংদ! 

প্রভৃতি কল্কবজ!। আত্মোৎস্গী বিবেক ট্টীম্ চালাও চলিবে, না চালাও 
পড়ে থাকৃবে, মরিচ। ধর্বে, ধ্বংসের পথ খুলে দিবে,__ধ্বংস হবে 
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পশী শক্তির জোর কত--পার্থিব ঘূর্ণন প্রক্রিয়াই তাহা ওতপ্রোতভাবে 
গ্রমাণিত। সংসার ধাঁতায় ঘূর্ণিত, পেখিত, চুর্ণিত জীবজস্তর সক্জীব চিত্রই 
স্পষ্টরূপে তাহাতে প্রতিভাত। এই আদম্য শক্তির নেতাইত প্রকৃত নেতা-_ 

ধিনি একদমে সংসার-ধাঁত1 ঘুরাইয় দিয়াছেন, যাহার একটুকও বিশ্রামের 
ফাঁক নাই। কত কত বিপদ, আপদ, শোক, সন্ত।প---্কন্ধে লইয়া এমন 
কি স্বকীয় আত্মরক্ষার একটুকও ভ্রাক্ষেপ ন| করিয়া শক্তিদাতার হুকুম 
তামিলে প্রাণপণে আয্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কত কত ঝড়, তুফান, ঝঞ্কাবাত 

শিপাবৃষ্টি, আগ্নেগিরির অগ্রাদগম্ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, 

তথাপি সে নীরব, নিষ্পন্দ-__তুষতীন্ত/বের মহাখাত্রিক | উদ্দেগ্ত ও লক্ষ্য-_ 
কর্মকর্তার কর্ম গ্রাণতা সজীব রাখা, প্রাণাতায়ের ও 'আদেশ পালন করা, 

জগচ্চিত্রের মহাচিত্রে শিক্ষা প্রণালীর অবতারণ] কর, দিন রাত্র ভেদে কর্তব্য 

করা। সমাজ নেতারও এইরূপ অনুকূল হাওয়ায় গ| ঢাল! উচিত কিনা? 
সমাজ-স্তরও এইরূপ এক একট! খণ্ড পৃথিবী | ইহার কর্মমকর্তীই ইহার 

নেতা! বা নায়ক। তিনি এশী প্রভাব সম্পন্ন না হইলে সচল সমাজ ও অচলের 
মাত্রার আত্ম-প্রেক্ষণ করে। চাই--নেতার মত নেহা_-যথ1 দ্বিতীয় ভগবান্। 

নচেৎ সমাজ-চক্র তার শক্তিতে ঘুরিবে কেন? ঘুরতেই পারে না। ঘূর্ণন 
উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য ও মন্ুযাত্ব চাইত। এঁশী-শক্তি সম্পন্ন না হইলে 

ঘুরাইলেও ঘুরিবে না) ঘুরিলেও কাজ হবে না। 
কাগজে প্রতিবিষ্বিত হয় মানবমু্তি_যন্ত্র দ্বারা। তত্রপ সমাজে ভগবৎ * 

স্বরূপও প্রতিবিম্বিত হয় নেতা দ্বারা । উজ্জল মুণ্তির প্রতিফলনও রংএর গুণের 
বাহার। চিত্রকরটা তৈয়ারি চাই, ভাবুক চাই, মনুষ্যত্বর ফাকা 
আওয়াজ বাদে প্রক্কৃত মানুষ চাই--তাহা হইলে ভাবগ্রাহীর তাবরসের 

বর্ণের সৌনর্ষেয ভড়িৎ বেগে সমগ্র সমাজ চিত্র পাকা চিত্রকরের তুলিতে 

রঙ্গে রঙ্গে ভাবতরঙ্গ খেলিবে। মনোমোহন সাঁজে সজ্জিত হুইবে। প্রাণের 

আনন্দ ফুটিয়। উঠিবে-_-সমাজচিত্রও পাকা রংএ গড়া হইবে। সমাজত্ব ও 

গ্রকৃত সামাজিকের গুণ-গৌরবে বিমগ্ডিত হুইবে। প্রেমে প্রেম ফুটিয়। 

উঠিবে। কোলা কুলির ধুম লাগিবে। মধুর একত।র ও এক প্রীণতার স্বর 
লহরী উচ্চস্বরে বেজে উঠবে । জগৎ ধন্ত হইবে। ও 

সমাজে চাই প্রাণ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাই সমাজ গড়া; অন্যথায় ভাঙ্গা। 

ভাঙ্গাটা খুবই সহজ, গড়নই আত্যস্তিক কষ্টের উপরও কষ্ট। গড়ে-_সদক্ষ 
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কারিকরে। ভাঙ্ে_অকারিকরে। ভাঙ্গা, গড়া গরকৃতিরই নিঃম--গ্রক্কতিরই 

ধাত। পুরুষত্ব যে কিছু না আছে এমন নয়। সুতরাং প্রকৃতিরও 
পুরুষত্থের সমঞ্জসীভৃত মিলনের অবন্তস্তাবী করাই সমাজ গড়ার মুখ্য 
উপায়। 

বিলাস ব্যপন ও নীতি হীনতা1 যে সমাজের মুখ্য ও গৌন রোগ, সে সমাজে 
উপযুক্ত চিকিৎসক-নেতার দরকার । রোগ না চিনে ওঁধধ দিলে লাভ এই 
পর্্যস্ত-_বার্থতাই ষোল আনা । রোগ চিনে ওঁষধ দেওয়াই খাঁটা চিকিৎসক 
_সমাঁজ নেতার কাজ ) রোগ বুঝে ওঁধধ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য -_ব্যধিমুক্ত 
হবেই হবে । অক্ষত সমাজ দেহে ও স্স্থতার লক্ষণ দেখা দিবে । 

ভারতীয় সমাঞ্জিকত। নারী পরিচ্ছদে সমলঙ্কৃতী। কেবল কতকগুলি বাহক 

কুটিলতার আড়ূম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদ । না আছে সততা, না আছে মমতা, না আছে 
প্রাণের তিলক । দেখতে অবশ্য শ্ুদ্দর টিকিমিকি রংএর সাড়ী পরা, কত 

দেল্বাহার সৌগন্ধের অধিষ্ঠাতা যেন অগ্দব1 না কিন্নরী । সমাজ নেতাও এই 

সাজে মুগ্ধযদদি কোন কল কৌশলে বা প্রাণের জালায় বা প্রাণের ঘাত 

গ্রতিঘাতে অঙ্গাণরণটী একটু উন্মোচম করেন, তাহা! হইলে__ভিতরকার রহস্য 
কত ব্রণ, কত স্ফোটক,কত চম্মরোগের ঝল্সা, কত কদধ্যের অভিব্যক্তি দেখিতে 

পাইবে। যাহ। দেখিলে চক্ষু স্থির হইবে) কর্ণকুছর বন্ধ হইবে; মাথায় 

পাকৃদিবে। এমন কি ছুর্গন্ধের গোটে নাড়ীভুড়ি বের হঃয়ে যাবে। ইহাই 
ভারতীয় সমাজ চিত্রের এক ন্ুবৃহৎ অধ্যয়। যাহ! দেখ লে, শুন্লে, বুঝ লে, 

গাত্রদাহ ষোলকল! প্রবর্ধিত হইবে | দুঃখ হয়-_দুঃখের কথ। বলি বা কা'কে-- 

গুনে ব কে? শুন্লেও শুনা, বুঝলেও বুঝেনা, বুঝাইলেও বুঝিতে চায়না, 

বুঝিলেও সাড়1 দেয়না-_-এমনি ভারত-সমাঁজ যন্ত্রের গড়া পুতুল চাকরী সোঁণার 

বেড়ী পায়, হুকুমের নোঝাটি মাথায়, এমনি সোঁণার চাঁদ নাকি সমাঞ্জ নেতা? 

বলিহারি ভারতমাতা ! লৌহের শিকল কি তোমার সাধে পরা) তুমিই ত 

সন্তান প্রদব করিয়াছ, সেই সস্তানই__যার! তোমার যোগ্য সম্তান__-তারাইত 

তোমাকে হাতে পাঁয়ে শক্ত করে বেধেছে--দোঁষ কাঁর-_-? 
ংস্ক(বের ছাপ ভারতের মঞ্জাগত। সংস্কারটী “সু” কি "কু কোন্ বিশেষণে 

পর্যবসিত তাহ বোধ হয ভারতবাসীব বিচার্য বিষয় নয়। বিচার্য) বিষয় হইলেও 

বিচারের অনধিগম্য--ভয় সমাজ যন্ত্রেরে। কি জানি যন্ত্রে পিষ্ট হই নাঁকি। 
হর্বলতাই যে শক্তির সারাংশ সেই শক্ততে নাকি সমাজ ঘন্ত্র চলিবে? চলতে 
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পারে নাকি? কোন দেশে চলেছে কি? বুঝলেম্ ভারতসমাজ চক্ষু থাকিতেও 

অন্ধ) কর্ণ থাকিতেও বধির, পা থাঁকিতেও চলচ্ছক্তি হীন, হাত থাকিলেও 

হাতের ব্যবহার অবিদিত। মাথা আছে অথচ নিমন্তক) পিঠ আছে অথচ 
বোঝ! বহিতে অক্ষম | বুক আছে, বুকের ক্রিয়া অচল--ফেন জীবন্তে মর1। 

মেদ আছে চর্বি শৃষ্ঠ, রক্ত আছে প্রবাহ শূন্ত ; নিস্তেজ হতভম্ব! কেন-_ 
এই সব কেন সবই সংস্কাধের দুর্ভেদ্য ছাপ। মুছিলেও মুছা! যায় নাঁ_ 

ধেন রক্তবীজের বংশ--। 

রক্তবীজের বংশ নির্রংশ--চামুগ্ডার একনিষ্ঠ সাধনের অবস্তস্তাবী ফল। 

সহজ কথা নয় সংস্কারের ছাপ্ মুছিয়! ফেলা সহজ ভাষায় বুঝানও অসাধ্য। 

ইছণ প্রাণের উপলব্ধি মাত্র। প্রাণ তৈয়ারই সাধনের মূলমন্ত্র! মন্ত্র জপ করিতে 

থাক--রক্তবাজ রূপী সংস্কারের দাগ এক দিন না একদ্রিন অবগ্ঠই মুছিবে | 

প্রাণও তৈয়!র হইবে, সমাজ ও গড়িয়! উঠিবে। 

অলসতাই সকল দোষের আকর! অঙলসতাই লোককে পঙ্গু করে, 

লমাজকেও পন্ু করে। অলস প্রাণ পবানিষ্ট চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, পরগুণে 

গ্লোষরোপ তাহার দীবস্ত পমাধি; তন্যয্নত্ব সাধন--| ছাড় অলসতা-কর 

কাজ, কর সাজ; কর দাধন,--মনে প্রাণে । মিলিবে ধন, পাবে রতন, পূর্ণ 

হবে মনস্কাম। মুছিবে সংস্কারের দাগ, লভিবে পুর্ণজ্ঞান_-হইবে সমাজ রতন । 

আলোক পাইবে নবদীক্ষায় | নঝকোদ্যমে, নবসাজে চল্বে তীব্র বেগে-_কার সাধ্য 

রোধে সে বেগ? ধরাতল ভেসে যাঁকে প্রেমের বন্ঠার়-_গুদ্ধ হবে সমাজ জীবন। 

মর! গাঙ্গে বান ডাকৃবে-_দেখবে জগজ্জন-ধন্ত হবে ভারত সমাজ--জীবন--হন্ত 

হবে ভারত সমাজ-জীবন-_- 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীষশোদ1 কুমার ভৌমিক । 



পিতামাতার কথা । 
প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পিতামাতার সেব। করা উচিত, এ সম্বন্ধে সকল 

মহাজনই একমত | দেবতাবোধে নির্বিচারে পিতামাতার সেবা করিতে 
পারিণে অতি দহজে অভীষ্ট লাভ হয়, কারণ পিতামাত1 ষত সহঙঞ্জে সন্তুষ্ট হন, 
দেবতারা তত সহজে হন্না। জগতের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া ষায়, 

পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই পিতামাতার 

একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, এবং পিতামাতার সন্তোষ বিধান করিয়াই তাহার! 

উন্নতির চরমে উঠিয়াছিলেন | 

পিতামাতার সন্তানগ্রীতি নৈসর্ণিক। ইহ] মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 

মন্থুষ্যেতর জীবের মধ্যেও ইহ] পূর্ণ্কীবে বিছ্যমান্। 4001500 সাহেবের 
9599/র মধ্যে এক স্থানে পাওয়া যাক, জনৈক ডাক্তার এই শ্রেণীর পরীক্ষায় 

কৌতুহলী হইন্প। একটা পূর্ণগর্ভ! কুক্ুপীর উদর ব্যবচ্ছেদ করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
শাবকগুলি বাহির হইয়া! পড়ে। কিন্তু নকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হয় যে এ মৃত্যু 
যন্ত্রণার ভিতরেও কুক্ুরী যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততক্ষণ আপনার ব্যথার কথা 

ভুলিয়া গিয় সাগ্রহে শাবকগুলিকেই জেহন কারয়াছিল। 

পিতামাত। এই থে প্রাণপাত যত সন্তানকে পোষণ এবং সমর্থ।বান্ করিয়। 

তোলেন, সন্তান যদি কৃতজ্ঞচিত্তে তাহ্। স্মরণ করিয়া! এই অনা।বল শ্নেহধারাকে 
ভক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া আবার তাহ পিতামাতায় অর্পণ করে তবেই তাহার 

রক্ষার পথ হয়; নচেৎ তাহার নিষ্কতির কোনই উপায় নাই। 

যে হতভাগ্য সন্তান প্রত্যক্ষ দেবতারূপী এই মাতাপিতাঁর মধ্যদ। না বুঝিল 
তাহার সার্থকত। কোথায়? বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দর সাহেবের ( 41178009] 

01)০ 070৮6) মাতা বড়ই উদ্ধতা ও ক্রোধপরায়ণ। ছিলেন | কিন্তু সেকেন্দর 

পাহ কখনও তাহার অসন্তোষ বিবান করেন নাই। একদ1 তাহার প্রধান 

সচিব বাজমাতার ব্যবহারে দারুণ হুঃখিত হুইয়! সাহের নিকট প্রতিকা রপ্রার্থী 

হইয়। পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে সাহ এই মাত্র লিখিয়াছিলেন,_ 079 

0700 06 105 10001001৮5 69918. [25 9/68]) 272 61100981908 0£ 700] 

8086199. অর্থাৎ জননীর একবিন্দু অশ্রপাতে তোমার এরূপ হাঞ্জার হাঞার পত্র 

ভাঁসির়া যাইতে পারে। 



পিতামাতার কথা । ৬৪ ১৫১ 

বঙ্গের বরণীয় সস্তান স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভক্তির যে 

অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখা ইয়। গিরাছেন, জগতে বুঝি তাহার তুলনা নাই। গত 
১৯২৫ ত্রীষ্টাবে তাহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লর্ড সিংহ মহো দর বলিয়াছিলেনঃ-- 

*] 10000 01110] 06 0096 011 11009 ০৫007 আঅ11)0৪% 2130 16201110- 

1710 010 1950 0116 076 116100596 আ181) 06 1018 00061)61 %5 (0 10117) 

197 ৫1106. অর্থাৎ সেই খর্ধারতি দেহখানির কথা ভাবিতেই স্বতঃই 

আমার এই মনে হয় যে জননীর অতি সামান্য ইচ্ছাকেও তিনি ভগবানের বিধান 
বলিয়া মাঁনয়। লইতেন। 

সম্রাট নন্দিনী জাহানারার কথা কে নাজানে | এই মিল] পিতৃভক্তির যে 

ৃষ্টাত্ত মরজগতে রাখিয়! গিয়াছেন, সমস্ত সভ্যজগং আগও ভঞ্তিভরে তাহার 
নিকট মস্তক অবনত করিতেছে, মোগল ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ স্তর যদুনাথ 

সরকার জাহানারা সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, এই রাজকুমারী বালাকাঁল 

হইতেই আপনার অপামান্ত ত্যাগবলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

সম্রাটের পরই ইহার সম্মান ছিল| স্আাট ষে সমস্ত উপঢৌকন পাইতেন, 

তাহার ঠিক পরেই সম্মান হিসাবে তাহার উপঢৌকনাদি আসিত। কিন্ত 
তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন ষাপন করিয়। উপহারের সমস্ত দ্রবাই দীন 
ছুঃখীদ্দিগকে দান করিয়! সুখী হইতেন। কখনও বিলাঁদ বাসনা তাঁহার মনে 

স্থান পাইত ন1।* খলপ্রকতি আওরঙ্গজেব যখন পিতা সাজাহানকে বন্দী 

করিয়া রাজদিংহাসনে উপবেশন করে, তখন সে, ভগ্রী জাহানার।কেও 

স্বকীয় পক্ষে যোগ দিতে বিশেষ ভাবে প্রলুব্ধ করে। এ বিষয়ে ভ্রাতার সমস্ত 

প্রশ্বর্যের গ্রলৌভন দ্বণার সহিত উপেক্ষা করির এই মহিয়সী মহিল! যে উত্তর 

দান করেন, তাহা! জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। 

একজন ফরাসী কবি তাহ] এইভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন, 
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১৫২ উত্সব । 

অর্থাৎ ”হে আওরজজেন, তুমি যে শৃঙ্খলে পিতাকে বন্দী করিয়। র্বাখিয়াছ 

তাহ! দ্বার! আমার হাত ও শৃঙ্খলিত কর, এই আমার সর চেয়ে প্রিয় প্রার্থনা 
এবং সব চেয়ে সুখময় স্বপ্ন ॥ আমার উদ্দেশ্য যাধাতে বৃদ্ধ সাঞ্জাধান তাহার 

হত্যাকারীকে ক্ষষ। করিতে পাঁতরন, বাহাতে আমি ত্বণা এবং দ্বেষের অতীত 

' হুইতে পারি। আমাদের উভয়কে একই কবরে জীবন্ত সমাধিস্থ কর” | 

সম্রাটের আদরিণী ছুহিতা এইরপে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়। লইয়। সুদীর্ঘ 
সাড়ে নাত বৎদরকাল বন্দী পিতার সেবা করেন। তৎপর পিতার মৃত্যু হইলে 
তিনি এই স্বেচ্ছাবুত কার।গার হইতে বাহির হইয়া আরও ১৫ বৎদবকাঁল এই 

মরজগতে জবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি নিহত ভাত! দার পুত্র কন্তা 
দিগকে লালনপালন করেন। তিনি আধ্বীবন কুমারী থাকিয়া! এই মহথাব্রত সাধন 
করছ গিক্বাছেন। জীবদশায় তিনি যেরূপ নিরাড়ঘ্বর জীবন যাপন করিয়া 

গিয়াছেন, মৃত্যুর পরও যাহাতে তাহার সমাধির উপর কোনও প্রস্তর ফলক 
নর্শ্মিত ন। হয় তাঁহার জন্ত এই ইচ্ছ। জ্ঞাপন করি! গিঘ়্াছিলেন,_. 

1596 00 2720 009: 007 6190 52/59 161) 00915 01535) 001 0189 
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যেন সবুজ ঘাদ ছাড়া অন্ত কোনও বস্তু ঘ্ংর৷ কেহ আচ্ছাদিত না করে, কেননা 

নমিতদিগের পক্ষে তৃণই তাহাদের সমাধি আচ্ছাদনের যোগ্যতম বস্তু” | 
শ্রীভবেশচন্দ্র শর্ম। মুন্সী । 

| রেঙ্গুন । 

গীত বুঝিবার প্রয়াম। 
(প্রাপ্ত ) 

আজকালকার দিনে গীতার প্রচার বুগ হইতেছে। আমরা গীতার প্রথম 
অধ্যায় হইতে কতক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছি,এবং গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৪ 

শ্লোকটির আলোচন! ও পাইয়াছি। *উৎসব” অফিসের শ্রীগীতা এবং অন্ত দুই 
একখানি দেখিয়! এই বুঝিবার প্রয়াস কর] হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা আমাকেও 
দেখান হইতেছে এবং স্থানে স্থানে আম[কেও কিছু কিছু বলিয়া! দিতে হইতেছে । 

যিনি এই প্রয়ান করিতেছেন তিনি নম প্রকাঁশে অনিচ্ছ! প্রকাশ করায় তাহার 

নাম প্রকাশ কর! হইলন!। 



গীতা বুঝিবাঁর প্রয়াস । ১৫৩ 

আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে এই উদ্ভমের প্রশংস। ন! করিয়! থাকিতে 
পারিলাম না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি আপনাকে রুতার্থ করিবার জন্ ই! 
লিখিতেছেন। আমি ইহার লেখ। হইতে একটি শোকের ব্যাখ্যা “উৎসবে*্র 

লেখক লেখিকাগণের জন্ত এবারে প্রকাশ করিলাম । আগামী সংখ্যাকস প্রথম 

অধ্যায়ের কতক যে ভাবে লেখ! হইয়াছে তাহা ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছ! রহিল । 

যদি পাঠক প1ঠিকাগণেয় আগ্রহ দেখ। যায় তবে ক্রমে ক্রমে এই গীতাও গ্রকাশ 
করা যাইতে পারে | যে শ্লেকের ব্যখ্যা এখানে দেওয়া হইল, তাহ! কল্যাণ 
প্রার্থি ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়ে।ঞ্জন এবং ব্যাখ্যান ও নৃতন ধরণেরণ। 

[ ২৬৪] 
রাগথ্থেষ বিষুক্তৈস্ত বিষয়ানিজ্দিয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবন্তৈবিধেয়াত্মণ প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ ৬৪। 

রাগন্বেষবিযুক্তৈত্ত - রাগব্েষবিষুত্তৈঃ4 তু ॥ বিষরানিন্ত্িয়ৈশ্চরন্ » বিষয়।ন্ 

ইন্দ্রিয়ৈ১+চরন্॥  আত্মবন্যৈবিধেয়াত। - আত্মবন্তৈঃ 1 বিধেম়+আত্মা। 

গ্রসাদ্ধিগচ্ছতি _ প্রসাঁদম্4 অধিগচ্ছতি ॥ 

তু-কিন্ত ভোগ করিলেও 

কিন্তু বিধেয়াত্ম। _ বিধেমো বশবর্তী আত্মা 
রাগদ্ধেষবিযুট £- বাগদ্বেষরহিতৈঃ মনো যম্ত সঃ 

রাগন্ধেষ রহিত মন যাহার বশীভূত এমন পুরুষ 

ইন্দ্রিয়ৈঃ- শোত্রাস্ৈঃ প্রলাদং _ প্রসন্নতাং, চিত্তন্ত স্বচ্ছতা 
চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ঘর আত্ম সাক্ষাৎকার ষোগ্যতাং 

বিষয়ান্- রূপ রসাদীন্ আত্ম সাক্ষাৎকারোপযোগী চিত্তশুদ্ধি 

রূপরসাদি বিষয় সকলকে অধিগচ্ছতি ₹ প্রাপ্পোতি 

চরন্- পশ্বন্, উপভুপ্তমপি প্রাপ্ত হয়েন। 
সপ পপ পপ রর... এ” রহ ৯ ই» 

কিন্ত রাগদেষরহিত, ম্ববশেস্থিত ইন্দ্রিয় সমুহ দ্বারা বিষয় সকলে বিচরণ 

করিলেও, মন যাহার বশীভূত এমন পুরুষ আত্ম সাক্ষাৎকারোপযোগী গাসন্নতা 

ৰা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন ॥ ৬৪ । 
পপ পাত পপ পপ পপ পপ সাম সপ এ 

অর্জুন_ বিষয়ের চিন্তাতেই মানুষ ক্লেশ পায় ও মরে, ইহা' পূর্ব পূর্ব প্লোকে 
বলিয়াছ কিন্তু সর্বদ। রূপরসাদি বিষয় বেছ্টিত থাকিয়াও মানুষের মনে বিষয় 

৪ 



১৫৪ উত্সব । 

চিন্তা উঠিবে না __সংসারের কোন ভাবনাই মনে জাগিবেনা, ইহ! কিরূপে 
হইবে? মরণের মধ্যে থাকিয়াও ম।মূষ মরিবে না! ইহা কি পম্ভব? 

ভগবান্-_যে অসমাহিত চিন্ত সে বাহিরে ইন্দ্রিয় রুখিয়। রাখিলেও ভিতরে 
ভাঁপলাগা মন্দলাগ! রূপ রাগদ্বেষ ছুট মনের দ্বার! ব্ষিয় ভাবনা মনে মনে 
করিয়াই পুরুষার্থ ত্রষ্ট হইবে, কিন্তু যিনি ভাললাগা মন্দলাগ! দূর করিতে 
পারিয়াছেন, তিনি যদি বিষয়েও বিচরণ করেন তাহা হইলে তীহার ভয় কি? 

অজ্জুন-_ভিতরে বিষয় ভাল লাগিতেছে সেইজন্য বিষয়ে ঢলিয়৷ পড়িতেছি, 

কিন্ত বাহিরে ইন্জ্রির় রুখিয়া! রাখার ভাব দেখাইতেছি ইহাকেও চিত্গুদ্ধি 

বলে না। রাগ-দ্বেষ বিযুক্ত ন1 হইলে কিছুতেই চিত্তের প্রপন্নত! জমিবেন! | 

চিত্তের প্রসন্ন তাই চিন্তশুদ্ধির চিহ্ন। রাগঞ্ধেষ হইতে বিষুক্ত হওয়! হইতেছে 
গন্ত কোন কিছু ভাললাগা ব! মন্দ লাগ! ন| থাক1। ইহা! কি তবে অসম্ভব ? 

ভগবান্-_অসম্ভব কেন হইবে ? আমাকে যার ভাল লাগে তার কি নিষয়ে 
রাগছ্েষ থাকিতে পাবে ? 

অর্জুন-__রাগত্বের বা ভালল।গ! মন্দলাগা ইহার ভিতরত অনেক কথ! 

আছে। 

ভগবান্-_কি আছে ? 
অর্ঞুন--সংসারে কত ভালবস্ত 'মাছে-__ফুল ভাল, আকাশ ভাল,চন্দ্র তারক! 

ভাল, পর্বত সমুদ্র ভাল, কোকিলের কুহুরব ভাল, ভ্রমরের গুঞ্জন ভাল, বালকের 

সরল হাসি ভাল, নালিকার সরল খেল! ভাল, সতীর পবিত্র প্রেম ভাল, পিতা- 

মাত', সুহৃত, বন্ধু ভাগ, সুন্দর পুরুষ ভাল, স্ন্দরী স্ত্রীলোকভাল-_-এ সমস্তইত 
বিষয় ; ইহার্দিগকে কি ভালবাঁসিতে নাই? ইহাদিগকে কি ভালবাসিলে 

তোমায় পাওয়া যায় না? ভাল যাহা! তাগাতে ত ভাল লগ! খাকিবেই--আর 

মন্দ যাঁহাঁ কুৎসিত যাঁহা_গ্বণিত যাহা! তাহাত মন্দ লাগিবেই। তবে কিছুই 
ভাঁপ লাঁগিবে ন! মন্দলাগিবেনা-ইহ কিরূপে হইবে? 

ভগবান্__সাংসারিক লোকের ভাললাগ৷ মন্দলাগ! একরূপ কিন্তু ধর্মম- 

জগতের লোকের দৃষ্টি অন্রূপ। সাংসারিক লোক ভালবাসে তাহাকে যাহাতে 

চক্ষুকর্ণাদির গ্রীতি জন্মায় কিন্তু ধাহারা ধর্ম জগতে উঠিতে চাহেন, 

তাহাদিগকে এই ম্বাভাবিক ইন্ড্রিাসক্তির মোড় ফিরাইতে হইবে, নতুবা 

ধর্দমজগতে প্রবেশ লাভ করা যাইবে নাঁ_এবং ঈশ্বরকে লইয়া থাকাও 

যাবেন! । সকল গ্রশ্বর্য্যের এবং সকল মাধুষ্যের সমষ্টি হইতেছেন ঈশ্বর | ইন্্িয়ের 
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প্রীতি জন্মায় বলিয়া ফুল ভাল, আকাশ ভাল, পর্বত ভাল,' সমুদ্র ভাল, তন্ত্র 
তারকা ভাল, সুন্দর পুরুষ ভ।ল, সুন্দরী স্ত্রী ভাল, বালক বালিকার সরল 
ব্যবহার ভাল, সতীর পবিত্র প্রেম ভাল--ইহ1 সাংসারিক লোকের ভালবাপাঁ_ 
ইহার নাম বিষয়কে ভালবাসা | ইহাতে কি অনর্থ হয়, তাহ! পূর্ব শ্লোকে 
বলিয়াছি। ইহাদের ভোগ যে করে তাহার ইশ্বর পাওয়! হয় না; কিন্ত 
ইছাদ্দের সৌন্দর্য্য সেই সর্ব সুন্দরের কণিক1 মাত, মনে করিয়া যে সেই পরম 
সুন্দরের দিকে ফিরিতে পারে, সেই ধর্ম জগতের লোক । ফুল দেখিয়া যে 

সর্বহাদিস্থিত ঈশ্বরের আদর মনে করিতে না পারে, সতীর পবিত্র প্রেমকেও যে 

মলিন দেখে, যদি উহাতে জীশ্বরের ভাব জড়িত না থাকে, বালকের সরল হাসিতে 

যে ঈশ্বরের সরগত] দেখিতে না পায়-_-এক কথায় যে সুন্দর দেখিয়া আপন 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্বাঙ্গ সুন্দরের চরণ চিস্ত/ করিতে না পারে, তাহার 

ভালবাসা বিষয় ভোগেরই জন্ত--ইহাই ত ক্রমে মৃত্ুমুখে লইয়া 

যায়। | 
আবার কেহ কেহ সকল সুন্দর বস্তুর সহিত ঈশ্বরকে মিলাইয়। লইতে চায়। 

এই সঙ্গ বিষয়েও যে মাত্স প্রতারণা আছে তাহা! যাহারা ধরিতে পারেনা-. 

তাহার! ঈশ্বরের ব্যবস। করে, তাহার] ধর্ম জগতে বণিক--তাহাদের পাঁটোয়ারি 

বুদ্ধি দ্বার! তাহারা আত্ম প্রতারণাই করে এবং পরকেও গ্রতারণা করে-__এবং 

অনেক স্থলে নিজেও এই প্রতারণ৷ ধরিতে পারে ন1। | 

“সব তুমি” “সব তুমি* ইহণর অভ্যাদ করিতে গিয়৷ “তুমিকে” ঠেলিয়! 
ফেলিয়। "নবকে” ভোগ করিতে ইহারা ছুটে এবং ভ্রমে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে 
আত্ম£নন করে। সুন্দর যাহ কিছু চক্ষু দেখিল তাহাই ভাল লাগিল আর 

যাহা সুন্দর নয় তাহাতে দ্বেষ রহিল-_-ইহাতে চিন্ত কখন স্বচ্ছ হইতে পারিলন]। 

রাগদেষ না যাঁওয়! পর্য্যন্ত ভগবৎ মন্দিরের দ্বার তাহার নিকট খোলাই হইল 

না। এই সমস্ত লোক ধর্মের আবরণ দিয় নানা প্রকার ভোগ-ব্যভিচার 

করিবেই। সব তুমি, সব তুমি এই সাধনায় সব তাগ করিয়া তুমি:ত বা 

আত্মাতে বা আত্মার মুত্তি ইষ্টদেবতাতে আমিতে হইবে। “স৭”টা ত্যাগ 

করিলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়] যাইবে, কোন প্রকার শরীর ভোগে পাওয়া যাইবে 

না। দেখা, শুনা, কথ! কওয়া__সবই শরীর ভোগ। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে 

সবকে ভোগ করিবার জন্ত-সবই ঈশ্বর “বচনে? বলা হইল কিন্তু গুরুও শাস্ত্রমত 

ঈশ্বরকে সকল সৌন্দর্যের, সকল মাধুর্যের জাধার ধরা হুইল না--কাঞ্জেই 



১৫৬ উদসধ। 

ধর্ম করিতে গিন্ অধর্পাই হইয়া গেল। বুঝিলে প্রথমে রাগ ও হেষকে 
তাড়াইবার সাঁধন1 না করিলে কি হয়? 

অর্জুন-_-আহা ! লৌকে গুরু ও শান্্র বাক্য অমান্ত করিয়াই চিত্তের 
স্বাভাবিক বুত্তির মোড় ফিরইতে পারেন1--সেই জন্ত ভ্রমে পতিত হয় । এরূপ 

মানুষ কপার পাত্র । তুমি ইহ্াদিগকে আশীর্বাদ কর যেন ইহারা ব্যভিচারের 

হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জগ্ত প্রথমেই রাগদ্ধেষ হ্যাঁগের াধনা করিয়া! নির্খল 
হইয়! চিতঙ্জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সব তুমিঃর সাধনায় "তুমিকে” প্রথমে গুরু 
ও শাস্ত্র সাহাযো বিশেষ ভাবে জানিয়। লইতে হয়। “তুমির” শ্বগাঁব, "তুমির” 

স্বরূপ, শান্ত্রবাক্যে ও গুরু বাক্যে ষিনি না জানিপ়াছেন-_তাহার “সব তুমির»* 

সাধনা হইবে কিরূপে, “নব তুমির৮ সাধন! না করিলে রাগদ্ধেষ যাইবার অন্ত 

উপারত নাই। প্রথমেই বিশ্বাপ চাই-ক্রমে ভালবাস জন্মিবেই। ইহা 
বুঝিলাম--কিন্তু পিত। মাত। ভাই ভগ্রী আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়। 
ভাঁলবাসিতে কি সকলে পারিবে? 

ভগবান্-_সাংসারিক লোকে ইহা পারিবেন | জন্মগত গুরুভাব ধাছাদের 
সঙ্গে আছে, তাহাদের উপর কর্তব্য পাঁসন ইহাদ্দিগকে প্রথমেই করিতে হইবে। 
সাংসারিক লোকের এই কর্তব্য ষদি না থাকে, তবে সংসারে ঘোর ব্যভিগার 
হুইবেই। কিন্তু ধাহারা ধর্ম জগতেক় মানুষ তাহাকে পিতাকে বিশ্বপিতা, 

মাতাকে জগদণ্বা দেখিতে অভ্য।স করিতে হয়। শশ্বরই পিত৷ সাজির় 
আসির়াছেন, ঈশ্বরই মাতা সজিয়াছেন, ঈশ্বরই স্ত্রী পুত্র কন্ঠ। সাজিয়াছেণ__ 

এই দৃষ্টি ধার্ট্িকের থাঁকাই চাই । 

অজ্জুন-_বুঝিলাম ধর্্মজগতের লোকের দৃষ্টি বিশাল হওয়া চাঈ-_কিন্তু রাগ 
ও দ্বেষ দূর করিবার সাধনা ইহার] কিরূপে করেন ? 

ভগব।ন্-_নিত্য ক্রয় নিক্ষাম ভাবে করা--ইহাত প্রাথম কাঁধ্য। পরে 

গুরুমুখে ও শান্তমুখে ঈশ্বরের স্বভাঁবটি কি, এরশ্ব্যে ও মাধুধ্যে ঈনি জ্ঞানময় 
কিরূপে, ইনি প্রেম কিরূপে এই সমস্ত পুনঃ পুনঃ *শ্রবণ” করা চাই--আর 
ব্যবহারিক জগতে ইহার প্রয়োগ অভ্যাস করিতে করিতে 

“মনন” টি দৃঢ় করাচাই। সঙ্গীতে, কীর্ভনে ভাবের কথা৷ লোকসঙ্গে *গুনিয়।” 
একান্তে ভাবের প্মনন” করিতে হইবে, পরে প্ধ্যান* দ্বারা আতর রাজ্যে 

গ্রবেশ করিতে হইবে । মনন ও নিদিধ্যাসন শৃন্ঠ “শ্রবণে” কোটি কল্পেও কিছু 
হইবে না। এক কর্ণেগুনিয়া অপর কর্ণে তাহা! বাহির করিয়! দিলে মনের 
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বিষয় রোমস্থন ক্ষণকালের জন্ত দূর হইলেও_-মন যেমন 'চঞ্চল সেইরপই 
থাকিবে। ইহাতে চরিত্রের কোন পরিবর্তন স্থায়ীভাবে হইবে ন!, রাগ হ্েষ ও 

স্থায়ীভাবে যাইবে না। এই প্রকৃতির লোকের ভূল ভাঙ্গাইতে গেলে ইহারা 
অতিশয় বিরক্ত হয়--আর যাহারা কিছু শাস্ত স্বভাবের তাহারা স্ব স্ব মতের 

বিপরীত কিছু শুনিলে উপদেষ্টাকে ত্যাগ করিয়। পলায়নে চেষ্টা করে। এই 

সমস্ত লৌকের বাগ দ্বেষ যাইবে কিরূপে তাহাই বল? 

_ অর্জুঁন_ কর্ম, বাক্য ও ভানন। দ্বার। ভগবানকে ভাল বাঁসিতে ধাহারা ইচ্ছা? 

করিয়াছেন তাহাদের প্রথমেই “ধৈর্য্য” আবশ্তক। অসহিষুত হইলে ঈশ্বরের 
রাজ্যে যাওয়া যায় না। এখন বল দুঃখে, বিপদে, বিক্লে, উৎপীড়নে ধৈর্য্য 

রাখিবার সাধনা কি? এবং রাগ দ্বেষ স্থাগীভাবে দূর করিবার 
উপায় কি? 

ভগবান-_গুরুও শাস্ত্রমুখে বিশেষ করির! জানিয়! লইতে হইবে, সেই সমস্ত 
বিন কি,কেন আসে, কে আনে । পরে একান্তে এবং লোক সঙ্গে ইহার 

প্রয়োগ অভাস করিতে হয়। 

অজ্ঞুন-_কিরূপে ? 

ভগবান- বিদ্বরূপে তুমিই আসিয়া, ব্যাধিরূপে, শোকরূপে তুমিই, শক্র 

মিত্ররূপে তুমিই, লয় বিক্ষেপরূপে তুমি, আদর অনাদর দূপে তুমিই, আবার 

মৃত্যুবূপ ধরিয়া তুমিই--এই ভাবনা করিয়! বিদ্ব, ছুঃখ, শোকাদি অগ্রান্থ 

করিয়া প্তুমিঃ” আশ্রয় লওয়া_-ইহাই চিন্তশুদ্ধির জন্ত সর্ববতোভাবে করণীয়। 
বুঝিতেছ একদিকে অগ্রাহা অন্যদিকে গ্রাহ্থ__ইহার নিত্য অভ্যাস চাই। এই 
ভাবে ভোগ ত্যগ করিয়! ঈরে বা আত্মাতে পুনঃ পুনঃ থাকিবার চেষ্ট। চলিতে 

লাগিল ইহাকেই রাগ দ্বেষ ত্যাগের প্রধান সাধনা বলিতেছি। ইহাতে সব 

তুমি সাধিয়! সাধিয়া-_-সব ছাঁড়িয়া-_-সবকে মন্ হইতে বাহির করিয় দিয়। “তুমি 
কে* আপনার বলিয়া আশ্রয় করা হইল। 

ঈশ্বরকে বিশ্বাসে ম্মরিয়া, মানসে দেখিয়া দেখিয়া শোক ছুঃখ আধি ব্যাধি 

প্রভৃতি বিরকেও দ্বেষ করা হইল না, আর সব ভোগ করিবার জন্ত আত্ম 

গ্রতারণ জনিত রাগ না অন্ুরাগও রছিল ন৷ ! 

এই সাধনায় রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়] মনকে বশীভূত কর তবে ইন্দ্রিয় জয় 
হইবে; নতুবা রাদ্বেষ রুথিয় রাখিয়া! যে ইন্জরিয়জয়ের অভিনয় মানুষ করে 
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তাহা স্থূল হুক্ম কারণ শরীর ভোগেরই জন্ত মিথ্যাচার | ইহাই ক্রমে মৃত্যুকে 
আনয়ন করে। 

অর্জুন__ইন্জ্িয় জয় কর যে এত কঠিন তাহা পুর্বে বুঝিতে পারি নাই-- 
এখন দেখিতেছি তুমি পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় গয় করিতে কেন বলিতেছ। 

ভগবান্. প্রথমে “রাগঞ্ছেষ বিমুক্ত'” ছইবাঁর সাধনা কর পরে ইন্দ্রিয় জয়ের 
জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যিনি রাগদ্ধেষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন এবং এই 
ভাবে ইন্দ্রিয় জয় করিতেছেন, তাহাকে যদি বিষয়েও বিচরণ করিতে হয়, 
তথাপি তাহার কোন ভয় নাই ইহা! পুর্বে বলিয়া ছ.। 

শ্রীরাধারুষ্ যুগলরূপ | 

পিরীতি সাগরে, একটি কমল্, 

সহম্রেক তার দল; 

তাহার উপরে চাদের মেলানি, 

ছুয়ে বিন্দু নিরমল। 

দর উপরে করয়ে বসতি, 

অপরূপ এক গজ; 

গজের উপরে স্থখে বিরাজয়েঃ 

যুগল কেশরি রাজ। 

কেশরি উপরে, ছুইটি সাগর, 

সাগর উপরে গিরি ; 

গিরির উপরে, দুইটি তমাল, 

চাঁরি শাখা তার হেরি। 

একটি তমাল, মেঘ বরণের, 

সোনার বরণ অগ্ত ; 
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তাছে ফলিয়াছে, অরুণ রঙ্গের, 

চারি মহাফল ধন্ত। 

ফলের ভিতর, ফুটিয়াছে ফুল, 

অপরূপ তার জেোতি ; | 

তদুপরি কীর-_ যুগ শোভ। পায়, 

অতি সুন্দর মুরতী। 

চারি চকোরের, বাস তছুপবি, 

ছুই চাদ তারপরে ; রী 

তাহার উপরে, বিধু ও অরুণ, 

দৌহাতে বিরাজ করে। 

তাহার উপরে, শিখিতে 'অহিতে, 

সে মিলায়েছে কায় ; ঃ 

হেরি সে মাধুরী, যত গে'পনারী 

অনিমিথে চাহি রয়। রর 

শ্রীরাধা মাধব, যুগল মুরতি, 

পিরীতি রসের সার, ্ 

নরসিংহ দাঁস, সদা করে আশ, 

করিতে কের হার ॥ 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী । 

০ বা পপ এ 

* কবিতাটি হেঁয়ালীর মত লাগিলেও ইহার অর্থ বাহির করিতে পারিলে 

ইহা সুন্দর লাগিবে। সম্পাদক। 



শ্রীশ্বীহংস মহারাজের কাহিনী । 
একদিন অপরাহ্ে আমরা সাধুবাণার দর্শনাভিলাষে রওনা হইলাম। 

যখন আমর'উত্তর দিক দিয়! কৈলাস পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন সাধুবাব। 
অদূরে 'প্রবাহিত। কুতনিয়৷ নদী হইতে ন্নানান্তে পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়! 
পাহাড়ে উঠিতেছিলেন। সাধুবাব! দিবসে প্রত্যহ ছুইবার পান করেন। 
বাবার গাত্রের আল্ফি বা আলখো্লাটা ফিক! গৈরিক বর্ণের! সাত দ্িন 

অন্তর তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়! থাকেন। কোন স্থানে বাহির হইতে হইলে 
হস্তে বৃহৎ একখানি দণ্ড বা সোটা গ্রহণ করেন। সেই দিনও তাহার হস্তে 

এী বৃহৎ দগ্ডখানি শো! পাইতেছিল। সাধুবাঁব! পাহাঁড়োপরি উঠিতেই 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেদিন বারান্দার দক্ষিণ পুর্ব 

কোনটাতে উপবেশন করিয়া! আমাদিগকে নিকটে বসিতে বলিলেন। পূর্ব 

বৎসর অর্থাৎ ১৩৩২ সালে বাব। ষে সকল কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়া- 
ছিলেন, উহা! আমার নিকট খুবই ভাল লাগায়--উহা! একখানি খাতায় 

আমি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেই খাতাথানি এ দিবস পাহাড়ে 

লইয়। গিয়াছিলাম ; উদ্দেশ্ত বাবাকে ছুই একটা গল্পও তাহার শিক্ষাপূর্ণ 
নুমধুর উপদেশ ২।১টী পড়িয়া শুনাইয়1 সাধুবাবার কাহিনীগুলির অর্থ ঠিক 
বুঝিতে পারিষ্াছি কিনা জিজ্ঞাস৷ করিয়া! লইব ; কারণ বুঝিবার দোষে ভিন্ন 
অর্থ হওয়া! আশ্চর্য্য নয়! আমরা বাবার নিকট বসিয়', তাহার অন্ুমতি 

লইপ। খাতাখা'ন খুলিয়! ছই তিনটা গল্প বাবাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি 
স্থির হইয়! বপিয়া শুনিলেন এবং কোন কোন গল্পের ছুই এক স্থান সামান্ত 
পরিবর্তন করিতে বলিলেন। পুর্ব বৎসরের শ্রু বাবার কাহিনীগুলি ও 

উপদেশ সকল এত দিবসাবধি এরূপ সুস্পষ্ট স্মরণ আছে দেখিয়! সযুবাবা 
বিশেষ সস্তোষ প্রকাশ করিলেন । 

আমরা খন সাধুবাবার নিকট উপবেশন পূর্বক তাঁহাকে তাগ্থারই কথিত 
গল্পগুলি পাঠ করাইয়! গুনাইতে ছিলাম সেই দময় আর একটা সাধু তথায় 
দেখ! দিলেন। তিনি কয়েক মাপাবধি কাল এই পাহাড়েই চতুর্দিকে উন্মুক্ত 

বারান্দায় দারুণ শীতে ম্বচ্ছন্দে রাত্রি বাস করির! গিয়াছেন। যঙ্দিও তিনি 

তিনি এক্ষণে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শ্রীলক্ষমী নারায়ণ সরাবের বাগ!নের এফধারে 
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একটী ইঞ্টক নির্শিত ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি এই হংস 
মহারাজের নিকট প্রায় প্রত্যহ অপরাছে আসিয। কিয়ৎংকাল অতিবাহিত 

করিতেন। আমরা সকলে গাত্রোখান পূর্বক তীহাকে প্রণাম করিলাম, তীহ।র 

গাত্রে গাঢ় গৈরিক বর্ণের একটা টিলা মত তদভৃত আলথেল্লা ছিল, আমরা 
আশ্চর্য্য হইয়। সেটা দেখিতেছিলাম। এটা কিন্ধপে প্রপ্তত কর! হইয়াছে 
জিজ্ঞাসা করায় সাধুবাব! তাহাকে সেইটী খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইতে 
বলিলেন, ধখন তিনি সেইটা গাত্র হইভে উন্মোচন করিলেন তখন দেখিপাম 
বাস্তবিকই সেটা অদ্ভুত, কারণ গাত্র হইতে উন্মোচন মাত্র উহা! একখামি 
ছুইভাজ চাদরের মত হইয়া! গেল, সাধুবাবা বলিলেন ইহার নাম আল্ফি। 

আমাদের দেখার পর যখন সাধুটী পুনর্ববানথ মাঝখানের বড় ফীকঠীর মধ্যে মস্তক 
গ্রবেশ করাইয়! ছুই পার্খের অপেক্ষাকৃত ছোট ছিদ্রের মধ্যে হস্তদ়্ প্রবেশ 

করাইয়| দ্লিলেন তখন পুনরায় উহ। আলখেল্লার মতন হইয়া গেল। দ্বিতীয় 
সাধুটী উহ! এরূপভাবে তৈয়ারীর সম্বন্ধে বলিলেন যে তাহাদের 
সর্বদাই নানাস্থান পর্যটন করিয়া! বেড়াইতে হয়। এই কারণে 

নিকটে বস্ত্রাদি অধিক রাখ। অসুবিধা | সঙ্গে যত অধিক সামগ্রী হইবে, সেগুলি 

তাহাদের স্বয়ংই বহন করিয়া লইয়। যাইতে হইবে, সেই নিমিত্ত তাহাদের 

গায়ের আল্ফি এরূপ ভাবে প্রস্তত। ইচ্ছ! হইলে এক সময়ে ইহ! গায় 

থাকিয়! খুলিয়! চাদরের মত ব্যবহার হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলে ইহা 

আসনেম কার্য করে, আবার কোন সময়ে উহাকে এইরূপভাবে ' গাত্রে 

পরিধান করাও চলে। 
(ক্রমশঃ) 



পুজ্যপার্দ ৬ভার্গব শিবরামকিঙ্কার যোগত্রয়ানন্দ 

ত্বামী পদকমলের জীবনী বর্ণনে প্রয়াম। 

( পুব্বানুবৃত্তি ) 

প্রাইভেট. পেক্রেটারী মহাশয়ের আগমন কাল হইতে এক বৎসর পূর্ণ 
হইতে আর ছই এক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে এক দিবস স্বামীজীর 

বাঁসভবনে অশ্বখুরে।ভূত শব্ধ শ্রুত হইতে লাগিল, মনে হইল, কতিপয় অশ্বীরোহী- 
ব্যক্তি এঁ স্থানের অভিযুখে আগমন করিতেছে । ক্রমে উক্ত শব্দ আরও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল এবং তৎসহ বহজনদমাগমজনিত একট! কোলাহলও শ্রুত হইল । 
একটু পরেই দেখা গেল, কতক গুলি অশ্বীরোহী-দৈনিক পুরুষ অব হইতে 
অবশুরণ পূর্বক ম্বামীজীর বাসভবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
তীহাদ্দিগকে নিষেধ করিলেও তাঁহার! নিষেধ মানিলেন না এবং একটু অপেক্ষা 
করিতে অনুরোধ করিলেও সে অনুরে।ধ রক্ষা করিলেন না, একাএক দ্বিতলস্থ 
দ্বীমীজীর বাস কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জান গেল, বুঁিরাঁজ 
ত্বামীজীর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন; তাহার স্বামীজীর সহিত মিলিত 

হইবার ব্যগ্রতা এত অধিক যে সাধারণ সৌজন্তপ!লনার্থ একটু অপেক্ষা 
করিবারও তাহার সামর্থ্য নাই, যেন কোন এক অজ্ঞাত, অনতিক্রমনীয়, 

মহীয়সী, শক্তি দ্বারা অবশভাবে আকৃষ্ট হইয়া, কোন বাঁধা ন1 মাঁনিয়, অভীষ্ট 

পদার্থের দিকে ধাবিত হইয়াছেন ! উক্তদ্দিনে প্রাইভেট. সেক্রেটারী মহাশয়ের 

স্বামীজীর উঞ্জির সত্যতাবিষয়ে বোধ হয় গুত্যয় জন্মিয়া থাকিবে, বু দরাজের 
ত্বামীজীর বিভূতিদর্শনলালসা বোধ হয় চরিতার্থ হইয়! থাকিবে । 

স্বামীভীর অন্ঠান্ত বিভূতির কথা; 'ষাহ। তাছার অনিচ্ছা সত্বেও প্রকাশিত 

হইয়! পড়িয়াছে, পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে জানিতে পারিবেন । 

এম্ীন্েনে এ ক্ষত কথা ত্লিলাম্ম কেন 

উত্তর প্রথমেই দিয়াছি। আরও দুই একটা কথা বলিব। পূর্বে নিবেদন 
করিয়াছি, ভ্রান্তির নিরাদ ষথাদস্তব শীত্রই বিধেয়, কোন বিষয়ে ভ্রান্তজ্ঞান 



৬ভীর্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ জীবনীবর্ণনে প্রয়াস ৷ ১৬৩ 

স্বারা জগতে যত ক্ষতি হয়, এত ক্ষতি বোধ হয় অন্ত কোন প্রকারে হয় ন1। 
বর্তমান ক্ষেত্রে কিরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহাই পাঠকগণকে একটু বিজ্ঞাপিত 
করিব। | 

বাহার! স্বামীজীকে একটু চিনিয়াছেন, তাহার স্বরূপ একটু অবগত 
হইয়াছেন, স্বামীজী সম্বন্ধে কোন অযথ| উক্তি শ্রবণ করিলে তাৎকালিক একটু 
অশাস্তিভোগ ব্যতীত তীহাদের অন্ত কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু ধাহার। 
স্বামীজীর স্বরূপ ভালরূপে অবগত হয়েন নাই, বাহার স্বামীজীর কল্যাণ 
গুণগ্রাম শ্রবণ বা পাঠ করিয়! তাহার চরণে শ্রদ্ধ' লাভ করিলেও ধাহাদের 

সে শ্রদ্ধা এখনও দৃঢ়ভূমিক হয় নাই, ধাহারা ম্বামীজীর উপদেশাদি পাঠপুর্ব্বক 

এবং তাহার পবিত্র চরিত্র স্মরণ এবং ধ্যানপূর্বক আপনাদিগকে পবিভ্রীককৃত 
এবং উন্নত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া! আছেন, সেই ক্ষীণশ্রদ্ধ, 
মানবজীননের উদ্দেশ্যসিদ্বিপূর্বক কৃতকৃত্যতালাভবিষয়ে আশাধৃত প্রাণ পুরুষ- 

গণের শ্রদ্ধী পাছে প্রাগুত্ংত বচনসমূহদ্বীরা বিচলিত হইয়া তাহাদিগকে 
বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্থ করে, তাহাদিগের ভাবী উন্নতির মার্গ বিশেষতঃ কণ্টকিত 
করে, এই নিমিত্তই এখানে এই সকল কথা বগা! আবশ্যক বোধ করিয়াছি । 

কে!ন পুরুষের কাহারও চরণে শ্রদ্ধ! বিচলিত হুইলে তাহার উপদেশ ঘারা 

তাহ।র বিশেষ উপকার সংসাধিত হওয়ার সম্তাবন! অল্প; অতএব ধাহার। 

বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কথ। বলেন, অথবা কোন শ্রুত বার্তার সত্যত্ব 

পরীক্ষা ন] করিয়! তাহাঁকে তন্দ্রপে প্রচারিত করেন বা অন্টে সংক্রামিত হইবার 

অবসর প্রদান করেন, তীহ্ারা, ইচ্ছাপূর্ব্বক ন! হইলেও, জিজ্ঞান্ুজনের, উন্নিনীযু 
সমাজের কতটা ক্ষতি করিয়! ফেলেন, তাহ1 একটু ভাঁবিলেই পাঠকগণ বুঝিতে 

পারিবেন । 

স্বামীজীর দ্নেহত্যাগের অব্যবহিত পুর্ববন্তী কালের সংবাদ এখানে অতি 
সংক্ষেপেই প্রদত্ত হইল, এ বিষয়ে এখনও অনেক কথ! বলিবার আছে; তাহ! 
গ্রন্থমধ্যে পাঠকগণকে নিবেদন করিবার ইচ্ছ! রহিল । 

(ক্রমশঃ) 



প্রীসদাশিবঃ 
শরণং | 

নমে। গণেশায়। 

শ্রী১০৮ গুরুদে বপাদপল্পেভ্যে। নমঃ। 
শ্রী১০৮ ভৃগুশিবরাঁমচরণ কমলেভ্যে। নমঃ | 

[ পরমা রাধ্যপদ ৬ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীপদকমলের উপদেশ। ] 

[ শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিষ্ানন্দ, বি, এল, দ্বার! সম্পাদিত ] 

ভার্গব-শিবরা মকিস্কর-যোগত্রয়ানন্দ-নামরহস্ত | 
বক্তা_-শ্রীশ্রীভার্গব শিবর|মকিন্কর যোগত্রয়ানন্দ । 

জজ্ঞাসু- রমা, ও শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্ব, 

বি, এল্। 
প্রথম পব্রিচ্ছ্েদ। 

প্ভার্গব-শিবরামকিস্কর-যোগত্রয়ানন্দ” বক্তাকে এই নাম কে দিয়াছেন, 

জিজ্ঞানুদ্ধয়ের তাহ জানিবার ইচ্ছ|। 

জিজ্ঞান্থ রমা দাদ! আপনার পিতৃদেব কি -পনাকে “ভার্গব শিবরাম- 

কিন্করএই নামে ডাকিতেন ? এ নাম কি তৎ প্রদত্ত? 

বত্ত।-_তুমি কেন ইহ] জিজ্ঞাসা করিতেছ, রম1? 

জিজ্ঞান্ু রমা-_আমি শুনিয়াছি, ইহা! আপনার পিতৃদত্ত নাম নহে, আমার 

তাই জানিবার ইচ্ছ হইয়াছে, আপনার পিতা ভাপনাকে যে নাম দিয়াছিলেন, 

তিনি আপনাকে যে নামে ডাকিতেন, আপনি সে নাম ছাড়িয়া “ভার্গব 

শিবরামকিঙ্কর” এই নাম গ্রহণ কবিয়াছেন কেন? সন্নাসীরা পুর্বনাম ত্যাগ 

করেন, আপনি ত সন্ন্যাসী নহেন, তবে পিতৃদত্ত নাম ছাড়িলেন কেন? 

বন্ত।-_- “ভার্গব শিবরাঁমকিস্কর আমার পিতৃদত্ত নাম! তুমি যখন “ভার্গব 
শিবরামকিন্কর, এই নাম গ্রহণের কারণ কি, তাহ! জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, 

তখন আমি “ভার্গব শিবরামকিঙ্কর+ এই নাম গ্রহণের করণ কি, সংক্ষেপে 

তোমাকে তাহ জানাইতেছি। বেদ-শান্ত্রের আজ্ঞাব্যতিরেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়) কোন কর্ম করিতে আমি স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক । তোমার মনে যে আঞ্জ 

এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইল, তাহার উদ্দীপককারণ কি? 
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জিঃরমা-_বছুদিন হইতে ইহা জানবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ পর্য্স্ত আপনাকে 
ইহা জিজ্ঞাস৷ করিবার সাহস হয় নাই। 

বন্তা -আজ তাহা হইল কেন? 

ঞ্রিঃরমা-_শিবরাত্রি' বিষয়ক অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিলাম, শিবশিবার 

স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ] বলিলেন, তাহা শুনিয়া! ইতঃপূর্ববে যাহা খ্ম্ুভব করি নাই, 
এমন আনন্দ পাইয়াছি, শৈশবাবস্থা হইতে “গোরীশঙ্কর, “সীতারাম? আপনার 

মুখ হইতে অবিরাম এই মধুর নাম শুনিতেছি, এই নাম শুনিতে শুনিতে এত 
বড় হইয়াছি, তাই 'গৌরীশঙ্কর 'সীহারাম+ নাম বড় ভাল লাগে, তাই এই 
নামে প্রীতি হইয়াছে । আপনাকে একদিন জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, দাঁদ1! “শিব 

ও “রাম” কি ভিন্ন? “গৌরী” ও “নীতা” কি পৃথক পদার্থ? আমার এই প্রশ্নের 
উত্তরে আপনি ব!লয়াছেন. নারে রম! “শিব” ও “রাম” অভিন্ন সামগ্রী, শিব” ও 

রামের” ভেদদৃষি নরক প্রাপ্তির হেতু, শিবের হৃদয় রাম, রামের হৃদয় শিব, 
শিব-রামের ভেদ কল্পনীয় নহে । “শিব? ও “রাম+ এবং গৌরী” ও "সীতা থে 

অভিন, আনন্দরানায়ণ হইতে একটা মনোরম আখ্যায়িক? শুনাইয়া আপনি 

আমাকে তাহ? বুঝাইয়াছিলেন। “শিব” ও “রাম' 'অভিন্ন পদার্থ, তাহ! অবগত 
হইবার পর হইতে আপনার শিবরামকি্ক র এই নাম অত্যন্ত মধুর বলিয়া বোধ 
হয়, শুদবধি জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার ইহ পিতৃদন্ত নাম কিন। | 

'ভার্গব' শব্ের অর্থ কি, তাহাও অগ্তাপি জানিতে পারি নাই। যিনি জ্ঞ!ন 

দেন, অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনি গুরু" | শুনিয়াছি, জ্ঞানদাতা গুরুতে 

ঈশ্বরবুদ্ধি না হইলে, জ্ঞানদাতা ও ঈশ্বর অভিন্ন এইরূপ বিশ্বাস অচল না হইলে; 

প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। ভার্গব শিবরামকিস্কর হইত্ডেই স্বক্পবুদ্ধি অকিঞ্চন 

রম! জ্ঞান পাইতেছে, ভার্গব শিবরামকিস্করই কৃপাপুর্বক রম|র সুচীভেছ গাঢ় 

অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারিত করিবার চেষ্ঠা করিতেছেন, অতএব ভার্গব 

শিবরামকিন্করই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার শ্রগুরুদেব, ভার্গৰ শিবরাম- 

কিন্কর “এই নামের অর্থভাবনা, এই নামের জপ, আমার ষে প্রধান কর্তব্য, তাহা 

বল] বাহুল্য । আপন|র মুখ হইতে শুনিয়াছি, ভগবান্ 9 তাহার যথার্থ ভক্ত 

এই উভয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই। *যাছাতে এই ধারন! দৃঢ় হয়, সর্বাগ্রে 

আমার কি তাহাই কর্তব্য নে? মন্ত্রের অর্থ না জানি জপ করিলে জপের 
8৮৮৮ পাশ শিস শশী পি পপ শীল পা সমস্পিশপসী শাা শপ পাপ» পপ পপ 

* “তশ্মিন্ তজ্জনে ভেঙ্বাভাবাৎ।” 



১৬৬ | উৎসর ] 

ফল প্রাণ্তি হয় না, ক্মামি এই নিমিত্ত ভার্গর শিবরামকিঙ্কর এই নামের 
অর্থ জিজ্ঞান্ু হইয়াছি, এই নামের হাতহাস জানিতে অভিল।ধিনী হইয়াছি। 

গুনিয়াছি, গুরুর নামগ্রহণ অনুচিত। গুরু ও ইঞ্টদেব যখন অভিন্ন, তখন 

গুরুর নামগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? গুরুর নামের অর্থ জিজ্ঞাস। কি, 

শান্্রনিষি্ধ ? নামের অর্থন| জানিলে কি, নামীকে জাঁন। যায়? নামীকে 

ষথার্থভাবে পাওয়া যায়? 

বন্ত1-_তুমি শুনিয়াছ, “ভার্গব শিবরামকিঙ্কর' অ।মার পিতৃদ্ত্ত নাম নহে, 

তুমি জান, সন্ন্যাসীরাই পুর্ব্বন!ম ত্যাগ পুর্ব্বক দূতন নাম গ্রহণ করেন। আমি 
গৃহস্থ, তথাপি আমি যে, আমার পিতৃদত্ত লামের ব্যবহার না৷ করিয়া “ভার্গব 

শিবর।মকিস্কর এই নামের বাবহার.করি, তাহার কারণ কি, তোমার তাহা! 
জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে । আমি তোমাকে জিজ্ঞাস] করিয়াছিলাম, গৃহস্থ 

হইয়াও আমি কেন পিতৃদত্ত নাম ত্যাগপুর্ব্বক 'ভার্গব শিবরামকিক্করঁ এই নাম 
গ্রহণ করিয়।ছি, তোমার মনে এইরূপ জিজ্ঞাসা উদ্দিত হইবার উদ্দীপক কারণ 

কি তুমিত এখনও আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেও নাই। 

. জিঃরমা--আমার মনে আপনা হইতে এই প্রশ্ন উদিত হয় নাই। 

আপিংজেঠার মুখ হইতে শুনিয়াছি, অনেকে আপনার নাম পরিবর্তনের কারণ 
জানিতে চাহ্ন, কেহ কেহ নাকি আপনি নাম পরিবর্তন করেছেন বলে 

আপনাকে উপহাস করেন, গৃহস্থ হুইয়। সন্ন্যাপীর হায় নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য 

সাধু নহে, কেহ কেহু এই কথাও বলিয়া থাকেন। আমার এই নিমিত্ত 
বড় কষ্ট হয়, আমি তাই আপনাকে শাঙ্গ এই কর্থা জিজ্ঞাস করিয়াছি। 
নিকট স্বার্থসদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনি যে শাহ্্নিষিদ্ধ, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কন্মন 

করিবেন, আমার তাহা কখনও বিশ্বাস হয় ন।। 

দ্বতীয় পরিচ্ট্ে 

প্রশংস৷ ও অহংকৃতিতত্তব। 

জিঃ নন্দকিশোর-_বাবা! আপনি নাম পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া যাহার! 

উপহাস করেন, আপনার নাম পরিবর্তনের উদ্দেপ্ত সাধু নঠে, যাহারা এইরূপ 

কথা বলিয়া থাকেন, আমার বিশ্বান, তীাহার। আপনাকে চেনেননা, আপনার 

প্রকৃতি ও জীবনী দন্বদ্ধে তাহাদের কিক্চিন্মাত্র- অভিজ্ঞতা নাই, অপিচ আমার 
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ধারণা, তাহারা সত্যান্গুসন্ধিৎস্ত্ত নছেন, আপনাকে উপহাস . করেন, আপনার 

নিন্দ। করেন, এই নিমিত্ত আঁপনি ষে ছুঃখিত নহেন, আপনার যে কখনও নিজ 

নির্দোষত্ব প্রতিপাদনের প্রবৃত্তি হয় না, তাহ! আমি জানি, তথাপি আমাদের এই 

নিমিত্ত কষ্ট হয় আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক, লোকের ও 

ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা কর্তব্য, বিপথগামী অন্ধ প্রার্থনা না করিলেও তাহাকে 

পথ দেখান সহদয়ের কাধ্য সন্দেহ নাই। কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্তসিদ্ধি যে, 
আপনার নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের ইচ্ছা! হয়, নাম পরিবর্তন করার 

জন্য আপনাকে ফাহারা উপহাস করেন, ষাঞগারা আপনার নিন্দা করেন, 

তাহাদিগকে তাহ] বুঝাইয়] দিই । 

বক্তা__যাহারা সত্যান্ুসদ্ধিংস্থ নহেন, পরনিন্দ। করিরা বাঁহারা সুখী হ'ন, 

যাহাদের চিত্ত মাৎসর্ধাাদি দোষ যুক্ত, তুমি কি তীহাদ্িগকে বুঝাইতে পারিবে, 
আমার নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্ত অসাধু নহে, কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ 

সাঁধনার্থ আমি নাম পরিবর্তন করি নাই! লোকে আমার প্রশংসা করুন 

আমায় এইরূপ ইচ্ছ! অধিক বলবতী নহে। নাম পরিবর্তন করিয়াছি ঝলে 

কেহ কেহ আমাকে উপহাস করেন, আমার নিন্দ। করেন, এই নিমিত্ত 
তোমাদের যে কষ্ট হয়, তাহ! অপ্রাক্কৃতিক বা বিন্ময়জনক নহে। প্রশংসা 

এই শবের সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবগার হয়, তাহা ইহার মূল অর্থ নছে। 

প্রশংসা” শব্দের মূল অর্থ অবগত হইলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে, কোন অপূর্ণ 

পদার্থের প্রশংন। করিতে যাইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই দেখাইতে হয়। 

প্রশংলা” শবের মূল অর্থ প্রকুষ্টনূপে শংসন-_যথার্থভাবে কথন। যাহা বস্ততঃ 

যাহা, তাহার ঠিক তদ্রাপের বর্ণনের নাম প্রকট কথন বা “প্রশংসা । রাগ- 

দ্বেষের বশবর্তী ন1 হইয়া ষদি কোন অপূর্ণ পদার্থের শ্বরূপ বণন করা হয়, তাহা 
হইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই বলিতে হইয়! থকে, কারণ তাহা ত পূর্ণ 
নহে, সর্ধথ। দোষরহিত নহে । সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, থাকিতে 

পারেনা, যাহ! একেবারে “সং বা সর্বোতভাবে 'অসৎ, যাহ! একেবারে 

সর্বসদ্গুণবিশিষ্ট অথবা যাহা সম্পূর্ভাবে দোষযুক্ত। সংসার সদসদাত্মক, 
অতএব সংসারের কোন পদার্থই ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে সন্রপে বা 

পূর্ণভাবে. অগদ্রপে অবধারিত হইতে পারেন। | অতএব কোন অপূর্ণ পদার্থের 

প্রশংস। করিতে ধাইলে, কোন সাংলারিক পদার্থের যথার্থভাবে স্বরূপ বন 

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার গুণ ও দোষ উভয়ই দেখাইতে হয়। অহিতকর- 



১৬৮ উৎসৰ। 

রূপে অবধারিত বস্তরসমূছেও সচরাচর হিতকরগুণ ও পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে, 
মিথ্যারূপে বিনিশ্চিত পদ্ার্থেও সত্যের রূপ রাগ-দ্বেষবিহীন সম্ানুলন্ধিৎমুনয়নে 

পতিত হয়। 

জিঃনন্দ--প্রশংসা শব্দের যে অর্থ বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, আমি 

বিশেষতঃ উপকৃত হুইণাম, আমার অভিনব জ্ঞান অজ্ঞজিত হইল। এখন 
জিজ্ঞাসা হইতেছে, প্প্রশংলা” শব্দের সাধারণতঃ যদর্থে প্রয়োগ হয়, শাহ? 

প্রশংসিতবোর দোষ ও গুণ এই উভয়েরই বর্ণনাত্মক, এবম্প্রকার অনুভব না 

হইবার কারণ কি? কোন পদার্থের প্রশংসা করিবার সময়ে তাহাব বিষ্মন 

দোষেরও বর্ণন কর হপ্ধ না কেন? 

বন্তা--যে কোন পদার্থ হোক্, তাহ! পরমার্থতঃ পূর্ণ, পরমার্থতঃ দে।যয়হিত, 
বন্ততঃ শুদ্ধ, অপাপবিধধ, স্বরূপ তঃ অমৃত। পরিছিন্ন দৃষ্টিতে, ব্যাবহারিক জ্ঞানে 
বস্ত সকল অপেক্ষাকৃত হিতকর ও অপেক্ষাকৃত অহিতকররূপে পরিজ্ঞাত হৃইয় 

থাকে । অভ্যানবশতঃ বিষ অমৃত এবং অমৃত ও বিষ হয়। আমার পরিচ্ছিন্ন 
প্রকৃতিতে আপাত তঃ যে বস্ত্ব অহিতকররূপে নিশ্চিত হয়, বিষরূপে বিবেচিত 

হয়, অভ্যাসদ্বার| তাহাই ছিতকয় হইয়া থাকে | বিজ্ঞানকুশল চিকিৎসকদিগের 
নয়নে এই সত্যের রূপ সর্বদ1 পতিত হয় । 

জিঃনন্দ-_-অভ্যাসদ্বার। বিষ বা হিত+র বস্তু ধে, হিতকর এবং অবস্থ। 

বিশেষে অহিতকর হইয়। থাকে, তাহ] বুঝিতে পারিন। | যে কোন পদার্থ হোক্, 

তাহ পক্গমার্থতঃ পুর্ণ, পরমার্থতঃ পোষরহিত, বস্তুতঃ অপাপবিদ্ধ, স্বর্ূপতঃ অমৃত 

এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, আপনি কি উদ্দেশ্তে এখন এই সকল কথ! 

বলিতেছেন, তাহ! পুর্ণ ভাবে উপলব্ধি হইতেছেন।। 

ক্রমশঃ 
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অর্জন__হাসৎ বস্তুর লক্ষণ কি:কি তাহ! আর একবার ঝলিবে ? 
ভগবাঁন-_মায়া দ্বারা যাহ। কল্পিত: তাহাই অসশ । অসৎ যাহা 

তাহ। চির দন থাকেন! । 

অজ্জুন__মায়! কাহাকে বলিতেছ ? 

ভগবান-_যাহা আত্ম! নয় তাহা অন।তব। । শরীরটা অনাত্ম!। 

জগংটাও অনাত্বা। দেহ, জগণ্ড ইত্যাদি'অনাত্সীতে বে শাত্ম। বলিষ! 

বেধ তাহাই মায়।,। মায়। দ্বারা সংসার কল্লিত। মায়র শক্তিতে 

স্থূল সুন্মম জগত কল্লিত এবং জ্ঞানটিও. আবৃত হয়। অন্থাত্র 
শামি বলিতেছি । 

“মায়য়। কন্সিতং বিশ্বং পরমাতনি কেবলে। 

রজৌ ভুজঙ্গবশু ত্রান্ত্য। (বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ॥ 
যেমন রড্জুতে সপর্ভরান্তি সেইরূপ পরমাত্মাতে মাঁয়াছ্ার| বিশ্ব ভ্রম 

কদিত বিচার কর দেখিবে কিছুই নাই একমাত্র পরমাত্মাই সত্য 

বস্তু । যেমন সূর্বারশ্মি মরুভুমিতে পড়িয়৷ মরীচিকার জলাশয় স্থজন 
করে সেইরূপ সর্নবশক্তিমান্ পরমাত্মার মহিম| মহাশুন্তে বিচ্ছুরিত হইয়! 

অনন্ত বারি ব্রহ্মাঁণ্ড মরীচিকা! স্থ্টি- করিতেছে । 

অর্জন--মঅহে। ! মিথ/ইত তবে সমস্ত । 

তগবান্__আঁয়তে দৃশ্যতে যহু যৎু ন্মর্ষযতে ব। নরৈঃসদা | 
অসদেব হি তু সর্ববং ষথা স্বপ্র মনোরথো ॥ 

যাহ! মানুষ সর্ববদ| শুনে; যাহ। সর্বদা দেখে, যাহা সব্বদ| স্মরণ 

করে সমস্তই অসং--যেমন ন্বপ্পে মন কতকি কল্পনা করে, কতমুত্তি 
ধরে সমস্তই অসশ সেইরূপ । 

তজ্ঞুন--অসতের বিছ্ভম।নতা ন।ই, সতেরও অবিগ্ধমানতা নাই 

বলৈতেছ। দেহ নাই, জগত নাই, সংসার নাই--মতি আশ্চর্য ! 

আচ্ছা কোন্ বিচারে নিশ্চয় হয় অসশু নাই ? 

ভগবান-__অক্ে অসৎ নাই কেন তাহার বিচার কর। যাহা 

আদ্দিতে ছিলন। এবং অন্তেও থাকেনা তাঁহ। যে মধ্য সময়ে আছে 

তাহাঁত হয়ন।। দেহটা আদিতে ছিলনা, অন্তেও  থাকেন। তজ্জন্কয 
৩) 
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মধ্যেও নাই। তথাপি যে চক্ষে দেখা যায়। তাহ! ভ্রমেই দেখ! হয়। 

রজ্জুতে সর্প নাই তথাপি যে দেখ! যাঁয় তাহা ভ্রমে। সেইরূপ আত্মার 

উপরে দেহভ্রম ভাপিয়াছে। ভ্রম ভাঙ্গিলেই দেখা যাইবে দেহটা 

নাই আঁস্বাই আছেন । 

অর্ডভুন__এই ভ্রম যাইবে কিরূপে ? 
ভগবাঁন-__রজ্জুতে যে সপন্রম তাহ! যাঁয় যেমন রড্ভ্র জ্ঞানে, 

সেইরূপ আত্মাকেই যে দেহরূপে দেখা যায় সেই ভ্রম ভাঙ্গে আত্মার 

জ্ঞান হুইলে। সেইজন্ইত তোমাকে আত্মার কথ! এত বলিতেছি। 

অজ্জন__ন্রম হইয়াছে বলিয়াই তন্বদর্শন হইতেছেনা। আবার 

তত্বদর্শন ন! হইলেও ভ্রম যাইবে না । অন্যরূপে বলি ডাক ন শুনিলেও 

মানুষ জাগিবেনা, আবার ন। জাগিলেও মানুষডাক শুনিবেন1--এক্ষেত্রে 

মানুষ করিবে কি €? 

ভগবান্-_মানুষকে এক সঙ্গে উভয়ের কার্য করিতে হইবে 

ভ্রমত প্রথমে থাকিবেই, কিন্তু ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া জানিতে হইবে-_ 

আর তাহা মিথ্য। বলিয়। অগ্রাহ্য করিতে শিখিতে হইবে কিন্তু বিশেষ 

কার্ধ্য হইতেছে সত্য যিনি--সদ1 একরূপ ধিনি তাহাকে দেখিবার জন্য 

তাহার কথ! গুনিতে হইবে, সর্ব! তাহার কথ! মনে মনে ভাবিতে 

হইবে, শ্রবণ ও মনন করিতে পারিলে তবে তাহার ধ্যান আসিবে । 

তাহাকে ধ্যান করিয়। মনকে তাহাতে ডুবাইতে পারিলে ভ্রম ভাঁঙগিবে। 

অগ্ভুন-__বুবিতেছি দেহাত্ম বোধ দুর করিবার কৌশল কি। 
এখন এই আত্মার কথ। আবার বল। 

ভগবান__যাহাকে দেখিলে মানুষের সব দুঃখ যাঁয়, অজ্ুন ! 

জানিও তিনি জগতের গতিশীল যাহা! কিছু সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, 

তিনি অবিনাশী, তিনিই দেহী, তিনিই আত্মা । ইনি অব্যয়। অব্যয় 

আত্মার বিনাশ কেহই করিতে পারেনা । তুমি কাঁহাকে বিনাশ 
করিবে ? 

যিনি সর্বদা একরূপ বলিয়া নিতা, ধিনি অবিনশ্বর, ধাঁহার 

বিচ্ছিন্নতা নাই এমন যে শরীরী তিনিই আত্মা । স্থখহঃখাদি ধর্ম 
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বিশিষ্ট সমস্ত দেহ এই আত্মাকে আবরণ করিয়া ভাসে. প্রত্যক্ষ 
হইলেও ছ্বিচন্দ্র ভ্রম যেমন মিথ্যা, নৌকারোহীর তীর তরুর চলন যেমন 

মিথ্যা সেইরূপ দেহ ও মিথ্যা | মিগ]| দ্েহেরই অন্ত হয়- দেহ 
সকল নশ্বর । অভ্ভ্ভ,ন! তবে তুমি দেহ নাশের ভয়ে কর্তব্য করিবেনা 

কেন? যুদ্ধ কর ॥ ১৮ 

অজ্জুন__ভুমি যাহ! দেখাইতেছ তাহাতে বুঝিতেছি সত্াবস্তর 
বিনাশ কিছুতেই হয়না । 

ভগবান_-সত্যই। যিনি মনে করেন আত্ম হন্ত।--হনন কার্ধেতর 

কর্তা, যিনি মনে করেন আত্মকে হত কর! যায়-.-ইহীরা উভয়েই 

আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। প্রাকৃত কথা হইতেছে আত্মা হননও 

করেন না এবং হতও হুননা। গুরুমুখে আত্মার সন্বন্ধে এই পর্যন্ত 

জানিয়! যদি তুমি সধন্্ কর, তবে একদিন আশা করিতে পার, 

ভগবানের আঙ্গ| পালনে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া তোমার প্রতি ঈশ্বরের 

দৃষ্টি পড়িবেই ৷ ভীগ্ম দ্রোণ বধে অথবা জ্ঞ।তি বধে তোমার কোন 
পাপ হইবে না। 

অভভুন-_-আরও বল--আমার কর্তব্য বিষয়ে পুণ্তীকৃত শজ্ঞান £ন 

সরিয়। যাইতেছে । 

ভগবান--আত|--জীবাত্বাও কখনও জ্ন্ম(ন না, কখন মরেনও 

ন! অর্থাৎ কখন জন্মপরিগ্রহ অনুভব করেন না, আবার মৃত়া হওয়াও 

অনুভব করেন না । ইনি অজ _ জন্মরহিত, ইনি নিত্য _ হাঁস বুদ্ধি 

রহিত, ইনি শাশ্বত অপক্ষয় শূন্য এবং পুরাণ _ পুরাতন হইয়াও 
নিত্যনব--পরিণাম শুন্য । শরীরের নাশে ইহার নাশ ভয় না| 

বুঝিতেছ ভাতা জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও ধিনাস এই 

যড়বিধ ভাব বিকার শুন্য | ২০ যিনি জানেন ইনি মবিনাশী, ইনি নিত্য, 

ইনি অজ, ইনি অব্যয়, বল দেখি পার্থ কিরূপে সেই পুরুষ কাহাকে 

বধ করাইবেন কাহাকেই বা বধ করিনেন। ২১ 

অর্জুন আত্মার শরীর নাশে দেখিতেছি শোঁক হইতেই পারেন|। 

* ভগবান-_কিরূপে হইবে? মানুষের জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া 
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নৃত্ন বন্ত্র পরার মত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নুতন বস্ত্র পরিধানের ক্রুশ 
কেন হইবে? জীর্ণ দেহ"ছাঁড়িতেই হইবে ইহার অভ্যাস পূর্বব হইতে 
করিলে দেহ ছাড়ার ক্লেশ 'হইবে কেন £ ২২ 

অর্ভভ,ন__পুর্বব হইতে কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে ? 
ভগবান--নিতহ্য অভ্যাঁদ করিতে হইবে আত্মীকে অন্শস্ত্রে ছেদন 

কর! যায় না। 

কিরূপে যাইবে? আতু। আকাশের মত অবয়ব শৃগ্ভ--আকাশাক 

অস্ত্র দ্বার ছেদন কর! যায়? আকাশের মত নিরবয়ব আত্মাকে 

অগ্নিতেও দগ্ধ করা যাঁয় না, জলেও পচান যায় না, বাযুতেও শুক্ক করা 
যায় ন 1২৩ 

অরসর নাই বলিয়া ইনি অচ্দ্বেন্ক, অদাহ।, অক্রেদ্ক এবং অশোক 

একরূপ বলিয়া ইনি নিত্য, এই সর্বব্যাপী আত্মীরই উপরে মায়া, এই 

পরিদৃশ্ঠমান বিচিত্র জগণ্, বিচিত্র দেহ সমূহ তাসাইয়াছেন__যেমন 

পানা জল হইতে জন্মিয়া জলকে ঢাকিয়া জলকে অতন্যরূপে দেখায় 

সেইরূপ মায়াই আত্ম।কে জগদাকার দেখাইতেছেন ইনি কিন্ত্য সর্ববগত; 

ইনি স্থাণুর মত একরূপেই দীড়াইয়াছেন, ইনি রূপান্তর প্রাপ্ত হনন! 

বলিয়া অচল এবং ইনি সর্ববদ| আছেন, ছিলেন, থাকিবেন বলিয়! 

সনাতন । ২৪ 

চক্ষুরাঁদ কোন ইন্দ্রিয় ইহাকে দেখাইতে, শুনাইতে, ম্পর্শাদি 

করিতে পারেন৷ বলিয়। ইনি অব্যক্ত, যে সমস্ত বস্ত্র ইন্দ্রিয়ের গোচর 

তাহা রই চিন্তা হয় কিন্তু ইনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন বলিয়! অচিস্তা, 

ক্সীর দধি ইত্যাদি যেমন দুগ্ধের বিকার- আতর কিন্তু সেইরূপ কোন 

বিকার হয় না, দিরবয়ব তিনি অনিক্রিয়। আঁতকে এইরূপ জানিয়। 

তাহার জন্য শোক প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে । ২৫ 

অঙ্জন--আত্মার জন্ম মরণ নাই, অগ্গি, বায়ু, জল ইত্যাদি দার। 

ইইীকে নষ্ট কর! যায় না। ইনিই দেহী। আবার দেহটাও তত্বতঃ 

নাই; ভ্রমে আছে, ভ্রম ভাঙ্গিলে নাই। দেহের জন্য ক্রেশ--যতদ্দিন 
ভ্রম না ভাঙ্গিতেছে ততদিন সহ্য করাই উচিত । ১১ হইতে ২৫ শ্লোক 
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পর্য্যন্ত তুমি ইহাঁই উপদেশ করিলে । কিন্তু কেহ' কেহ বলেন 
আত্ম দেহের সঙ্গেই জন্মে আবার দেহের মৃত্যুতেই মরে। এক্ষেত্রে 
তুমি কি বলিবে? 

ভগবান্- যদি আত্মাকে নিত্যজাত ও নিত্যমুত মনে কর হথাপি 

তূমি শোক করিতে পারনা। ২৬ 

অজ্ঞন-- ০কন ? 

ভগবান্-_যাহা জন্মে তাহা! মরিংবই, আবার মরিলেই জন্মা 

নিশ্চিত। যাহ! অবশ্যই হইবে তাহাঁর জন্ত তুমি শোক করিনে কেন ? 

আত্ব! দেহের সহিত জন্মে, দেহের সহিত মরে একথা বলে চার্ববাঁকেরা । 

ইহাদের মতে ক্ষিতি, অপ তেজ, মব্ুৎ একত্র মিলিঘ্বা যখন দেহ 

প্রস্তুত করে তখন দেহ হইতেই আতা বা চৈতন্য জন্মে । দেহটাই 

আতা! । দেহের মৃত্যুতে আত্মাও মরে। এই ভ্রম সিদ্ধান্তকে যদি 

সত্য বলিয়। ধরিয়াও লও তথাপি যাহ! অবশ্যই হয় সেই অপগিহারধা 

বিধয়ের জন্য শোক হওয়! কি উচিত ? ২৭ 

অঙ্ছুন--শরীরটাই আতা-__ইহা স্বীকার করিলেও শরীরের জন্যও 
শোক হইতে পাঁরেনা--ইহাইত বলিতেছ ? 

ভগবান্___পঞ্চভূতময় দেহের স্বভাব আলোচনা কর--দেখিবে 

শরীরটা নষ্ট হইলেও শোক হইতেই পারেনা । 

তজ্জুন__ কিরূপ ? 

ভগবান্্-_জম্মের পুর্বেবে শরীরের উপলদ্ধি ছিলনা--পঞ্চভূতময় 

শরীর অবাক্ত ছিল। ইহার নাম ও রূপছিল না। মধ্যে অর্থাৎ 

জন্মের পর হইতে মরণের পূর্বব পধ্যন্ত উহার উপলব্ধি-_ নাঁমরূপ 

ইহার হয়। আবার মরণে এটা অব্যক্ত হইয়া যায় । আদিতেও 

নাই, অন্তেও নাঁই__মধ্যে মাত্র ভাসমান-__রজ্জু সর্প মত অথবা মরূ- 

মরীচিক! হ্রদের মত ইহার জন্য শোক হইবে কার £ যাহাদের বুদ্ধি 

মোহে আচ্ছন্ন তাহাদের। 

অঙ্জুন_ পূর্বেও একথা! বলিয়া । অতি জাশ্চর্য্য কথ। ৷ আদিতে 
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নাই অন্তে নাই এমন অসশ্বস্তু মধ্য অবস্থায় দেখা যাইতেছে । মধ্য 

অবস্থায় দেখাটা ভ্রম। 

ভগবান্-_ন্বপ যখন দেখ তখন সত্যমত মনে হয়। ইহা কিন্তু 

নিদ্রার পুর্বেনও ছিলন! নিদ্রার পরেও থাকেনা । নিদ্রাভঙ্গে সকলেই 

বুঝিহ্ে পারে মিথ্য। স্বপ্ন দেখিয়াছিলীম | আত্মার দীর্ঘ ম্বপ্র এই সংসার, 
এই জগৎ, এই দেহ। ন্বপ্প তুলেন মায়! । মায়া নিজেও মিথ্য। যাহ। 

দেখান তাহাও মিথ্য! | শন্হাঁন জ্ঞানকে আবরণ করিয়া মিথ্যার স্থজন 

করে। কিন্থু সত্য বস্ত্র কিঢাক। যায়? সত্য বস্তু ছাড়িয়া দিয়! মিথ্য। 

কল্পনা লইয়৷ ডুবি থাকিলে সত্য বস্ত যেন ঢাক পড়িল মনে হয়। সত্য 

বস্ত্বর চিন্তাতে মিথ্যা থাকে না। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রম 

থাকে না সেইরূপ। রজ্জুকে দেখ তবেই ইহাকে আর সর্প বলিয়। 

দেখিবে ন7া। আক্মাই ত দেহরূুপে দেখ! হইতেছে, আত্মাই ত জগৎ 

রূপে দেখা হইতেছে । আত্মাকে দেখ_-দেহ সর্প ব জগণ্ড সর্প 

দেখার জম ভালিবে। আত্মার উপরে মায়া ষে চিত্র বিচিত্র কত কি 

দেখাইতেছে তাহা পয়লা! পাঁইবার জন্য ছায়৷ চিত্রে পটের গায়ে 

ছবি দেখানার মত-_সব মিথ্য। আঁক্মাই একমাত্র সত্য বস্তু । 

অভ্ভুন-_প্রায় মানুষ এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়। দেখিতেছে আবার 

মিথ্যা লইয়। সংসার করিয়।--সংসাঁর ভঙ্গে হাহাকার করিতেছে। 

আহে! ! মিথ্যার প্রভাব ! সত্য আত্মাকে লইয়। কি কেহই থাকে না? 

ভগবান্-_-আক্স। নিতান্ত ছুর্বিজ্ঞেয়-_ প্রাণপণ না করিলে ইহাকে 

কিছুতেই জান] যায় না। সাঁধারণে ভ্র£মই যা কিছু দেখে-_অবিদ্ভা 

জনিত দ্বেত ভ্রম দূর না হইলে কেহই আত্মাকে জানিতে পারে না। 
অজ্জ্বুন-_-ভাল করিয়া বল ছূর্বিবিজ্ঞেয় কিরূপে ? 
ভগবান্__ক্চিৎ কহ ইহাকে আশ্চর্ধযবড দেখেন। 

অজ্জুন-কিরূপে ? 

ভগবান্__যাহা পুর্বে দে] যায় নাই, যাহা অন্ভূত, যাহা! অকস্মাৎ 
উদয় হয় তাহাকেই না লোকে আশ্চর্যের মত দেখে । আত্মাকে 

দেখাও সেইপ্রকার। ” 
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অর্জন- যিনি নিরবয়ব তাহাকে ত চক্ষু ইন্দিয় দ্বারা দেখ। যায় না-_ 

আত্মাত নকল ইন্দ্রয়ের অগোচর-_তবে ইহাকে দেখ। ষাইবে কিরপে £ 
ভগবান্-_শান্জ্র উপদেশে এবং মাচাধ্যের উপদেশে দেখা যায় বটে 

কিন্তু ধিনি দেখেন তিনি আশ্চর্য্য মত হইয়! দেখেন ? 

অজ্জুন- শান্তর ও আচীধ্য উপদেশে কিরূপ দেখেন ? 

ভগবান--এই ত তোমার আত্ম। হোমার দেহ ব্যাঁপিয়। আছেন 

কিন্তু অনিদ্ভা প্রদর্শিত বহুবিধ বিরুদ্ধ ধন্ম দ্বারা ইনি থাক্িয়াও না 

থাকার মত, স্বপ্রকাশ চৈতন্যম্বরূপ হইয়াও জড়ের মত, আনন্দ ঘন 

হইয়াও দুঃখী মত, নির্বিবকাঁর হইয়াও সবিকার মত, নিত্য বা সদ! 

একরপ হইয়াও অনিত্য মত, প্রকাশমান হইয়াও অপ্রকাশমান মত, 

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াঁও তীহা হইতে ভিন্ন মত, নিত্য মুক্ত হইয়াও 
বদ্ধ মত, অদ্বিতীয় হইয়াও স্বিতীয় মত, অসন্তাবিত বিচিত্র অনেক 

আকার বিশিষ্ট যেন দেখা যায়। 

অর্জন-_যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি নিরাকার, নিরবয়ব 

তাহার সম্বন্ধে “পশ্থাতি” যখন ব্যবহার করিতেছ তখন ইহ। কোন্ অর্থে 

প্রয্নোগ করিতেছ ? 
ভগবান্-_শান্ত্রও আচার্য্যের উপদেশে অবিদ্ধা প্রদর্শিত সমস্ত দ্বৈত 

নিষেধ হইলে স্বরূপ মাত্রে অবস্থিত পরমাত্মারূপে দেখা ধাঁয়। এই 

যে দেখ। ইহা! হইতেছে তত্বমস্তাদি বেদান্ত বাক্য বিচারে এমস্ত স্ুকৃতের 

যখন উদয় হয় তখন অন্থঃকরণ বুকিতে যিনি প্রতিফলিত হয়েন_- 

সমাধি পরিপাকে তীাহাকেই সাক্ষাড করা যায়। আরও দেখ বে 

আস্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, যে আত্ম সর্ববগত, যে আত্মা অপেক্ষা! বৃহ 

আর কিছুই নাই, তিনি যাহ! আদে। নাই তলেই মিথ্যার ভিতরে 
লুক্কায়িত-_প্রকাণ্ড হস্তী অতি ক্ষুদ্র তৃণের ভিতরে লুকায়িত যদি ইহা 
কেহ দেখেন তবে আশ্চর্যের মত দেখিবেন না কি % তারপরে আত্মাই 

দ্রষ্ট।-_-দর্শন শক্তিও আর কাহারও নাই বল এই দ্রষ্টীকে দেখিবে 

কে? বিশেষতঃ দ্বৈত ধখন নাই, যখন একই থাকেন তখন কে কাহাকে 

দেখিবে । 
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অর্জুন __মাশ্চর্ধ/বত দেখেন-_ইহ! বুঝিলাম--কিন্ত আত্মার: কথ। 
বলাও আশ্চর্ধ্যব্ড কিরূপে ? 

ভগবান্--কোন বস্তুর কথ| বলিতে হইলে শব্দ দিয়। বলিতে হয়। 

ভাতা কিন্তু কোন. শব্দের বিষয়ীভূত নহেন। হ্থৃধুণ্ডের যেমন কথ! 
থাকে না সেইরূপ আত্মাতে ড্রবিয়া থাকিলে শব্দ কোথায় থাঁকিবে-- 

আত্মার কথ বলিবে কে £ তারপরে দেখ আত্মার মত কোন দ্বিতীয় 

বনস্তও নাই যে আত্মা এ বস্ত্র মণ্ড' বলিয়! উপম। দ্বারা বল যাঁইবে। 

আত্ম। অনির্ববচনীয় কেহই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন 

না_“যতে বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মন-স! সহ” অর্গত বলিতে- 

ছেন মন এবং বাঁক্য কেহই আত্মার নিকটে পৌছিতে পারে না-_সেই 
বন্য অবাচ্য আত্মার উপদেক্টাও ছুল্পভ। চক্ষু আত্মাকে দেখিতে 

প।য়ন।, বাক্য দ্বারাও আত্মাকে প্রকাশ' করা যায় না--বাক্য, মন; 

চক্ষুরাি নিরুদ্ধ হইলে আত্মাকে পাওয়া যায় অর্থাৎ আত্মা হইয়াই 
স্থিত হওয়া যায় । এই ন্বস্থায় দ্বিতীয় কিছুই থাকেনা, কে কাহাকে 

প্রকাশ করিবে 2 যেখানে বাক্যই'নাই.সেশানে বাক্য দ্বারা আত্মাকে 

প্রকাশ করা যাইবে কিরূপে ? কোন কথা বলিলে আত্মস্থ থাকাত 

যায় না.-বুখ্িত হইয়। যাহা বলা ষায় তাহা আত্মা হুইয়। থাকার কথা 

নয়-+তাহ। পুর্বেব ঘে আত্মায় ডুবিয়া আত্মারূপে থাক। হইয়াছিল 

তাহা স্মরণ করিয়া বল মাত্র। বুঝিতেছ আত্মতত্ব ক 

দুল্লভ। শত শত বিরোধী কথা আত্মার সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। 

আত্ম। সত হইয়াও অসশ জগণ্ড ব্যাপিয়া আছেন-_দূরস্থ হইয়াও 
অতি নিকটে, সব করেন কিছুই করেন না, যিনি বলেন 

আঁস্াকে জানি তিনি জানেন না । আজ্মতন্ব বাক্যে বল! বায় ন।, 

ভাঁষায় প্রকাশ করা যায় না, মনও ধারণ। করিতে পারে না। কাজেই 

অনির্ববচনীয়_অবাচ্ আত্মা সম্বন্ধে যাহ। বল হয় তাহাঁও 

আশ্চর্য্য বশ | 

অভ্ভুন- আত সম্বন্ধে যাহ! শ্রবণ কর! যাঁয় তাহাও আশ্র্যযবৎ 

ইহাত বলিলে-_-এখন বল শুনিয়া কেহ জানেনা কিরূপে ? 
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বিচারের মুল হইতেছে পুরুষ প্রবত্ধ । গীতা এই জন্য বলিতেছেন 
মনুষ্যাণাং সহম্সেযু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে” ইত্যার্দি অর্থাশ যত্বৃপিদ্ধি 
হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছুই এক জনের হয়। দৈব বল, কর্ম 
বল, ধন বা বান্ধব এই সমস্ত ভবভীত মামুষের শরণ্য নয়__আ।ত্মবিচার 

প্রযত্ুই শরণ্য | “নমু দৈববশাঁৎ স্বয়মেব কালেন জ্গকানং ভবিষ্যত কিমস্্ৎ 

প্রযত্রে নেতি যে মন্যন্তে তানলিন্দতি।” অনুষ্টে যদি থাকে তবে কালে 
জ্ঞান আপনিই জাঁসিবে--আমাদের প্রধত্বে আর কি হইবে--সময় 

হইলেই হইবে এই যাহারা বলে আর নিজে কোন যত্ব করে না, বলে 
দৈব প্রতিকূল হইলে আর নিজ প্রযত্বে কি হইবে,এইরূপ লোক কু- 
বিকল্প পরায়ন__ইহারা! মূঢ়বুদ্ধি। ইহাদের আত্মবিনাশিণী মন্দবুদ্ধির 

: অনুসরণ কখন করিবে না । 

ংসার জলধি পার হইতে যদি চাও বিচার শাশ্রয় কর-_-বিচ।র 

দ্বার সত্য আত্ম! যে অসত্য জগং হইতে পৃথক্ তাহা দেখ, অসণুকে 
বৈরাগ্য বুদ্ধি দ্বারা! অনান্থ! করিতে অবিশ্রান্ত শভ্যান কর। রাম! এই 
আমি তোমাকে আকাঁশ ফল পাতবৎ অজ্ঞান তরুশ!তনী স্থুখদায়িনী 

জ্ঞানপ্রাপ্তির কথ! বলিলাম । জনকের মত ষাহাঁরা যত্ব করেন তাহাদের 

দেহস্থ আত্মা । প্রাতঃকালীন পদ্ের স্যায় স্বয়ং বিকসিত হয়েন। 
“সংসার মননং চিত্রং বিচারেণ বিলীয়তে” ১৩-সংসারের মনন 

অর্থাৎ বিকল্পন1 ব1 চিন্তন-_এই চিত্র, বিচারের দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। 

সূর্ধযকিরণে যেমন হিমের শৈত্য অপহৃত হয় সেইরূপ। দেহই আমি 
এই 'অহস্তাব রূপ নিশ! ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সর্ববগত আত্মার ভাঁলোকের 

স্কারতা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে । অহস্তাঁবই আত্মীকে সঙ্কুচিতভাবে 

দেখায়। এই অহস্তাব লয় প্রাপ্ত হইলে আত্মার অনন্তভূবনব্যাঁপী প্রকাশ 

প্রকাশিত হুইবেই । জনকের ছারা যেমন অহঙ্কার বাগনা পরিত্যক্ত 

হইয়াছিল হে সদ্ধ,দ্ধে! তুমিও বিচার করিয়া! অন্তর হইতে অহস্তাঁব 

পরিতাগ কর। অহঙ্কাররূপ মেঘমাল! ক্ষীণ হইলে চিতস্বরূপ আকাশ 

বিমল হইয়! বিস্তারিত হয়, তখন অবশ্যই আপনার মধ্যে আলোকস্বরূপ 

আত্মসূর্ধা শরগুকালের মত স্ফট প্রকাশহ| প্রাপ্ত হয়েন। এই 
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অহস্তাবনাই হইতেছে প্রধান অন্ধকার; উহ! দূরীভূত হইলে প্রকাশ 
অবশ্যই স্ফ,রিত হুইবে। 

নাহমন্তি ন চান্যোস্তি ন চ নাস্তীতি ভাবিতম্। 
মনঃ প্রশান্তিমায়াতং নোপাদেয়েষু মজ্জতি ॥ ১৯ 

অহস্ত। নাই, অন্যেরও ইহ! নাই, শুন্যতা বলিয়াও কিছু নাই-_এই 
ভাবে ভাবিতমন উপশম প্রাপ্ত হইলে মন আর উপাদেয় বিষয়ে 

নিমভ্জিত কিরূপে হইবে? উপাদেয় বিষয়ে অনুরাগ আর হেয় 

বস্তুতে একান্ত বিরাগ রাম! মনের এই অবস্থাই বন্ধন-_বন্ধন মার 

কিছুতেই হয় না । হেয় বিষয়েও খের করিও না, উপাদেয়েও আসক্ত 

হইও নাঁ-_হেয় উপাদেয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়! যাঁহ! অবশিষ্ট থাঁকে-_ 
সেই শেষ বস্তুতে থাকিয়া স্বচ্ছত্ব প্রাপ্ত হও । ধাঁহাদের ইহ! হেয় ইহা 

উপাদেয় এইরূপ বুদ্ধি দুর হইয়াছে, তাহার! কিছু ইচ্ছাও করেন না, কিছু 

ত্যাগও করেন ন! । চিন্ত হইতে যতদিন পর্যন্ত হেয় উপাদেয় কলঙ্ক ক্ষীণ 

ন! হয়, তাবৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চক্দ্রিকার ব্রণের মত চিন্তে সমতা 

প্রকাশ হয় না। ইহা! অবস্ত, ইহা বস্ত এই লইয়া যাহার মন লাঁলসা- 
যুক্ত তাহার মন শাখোট বৃক্ষের মঞ্জুরীর মত কখন সমতা! প্রাপ্ত হইবে 
না--শাখোট বুক্ষের মত সর্ববদ। তাহার মনে পুষ্প ফল পল্লব ছায়! 

সর্ববদাই থাকিবে। ইহ যুক্ত-অনুকূল মত-_ইহ। আমার লাভ হউক 
এই লাভের ইচ্ছ। যাহার আছে, ইহা অধুক্ত ব! প্রতিকূল মত ইহা 
আমার না আম্বক এই অল্ান্ের ব| দ্বেষের ইচ্ছা যাহার আঁছে--সেরূপ 

ব)ক্তির বৈরাগ্যভাদিনী সম হার স্বচ্ছতা কোথা হইতে আসিবে? 
একন়্িন্ ব্রহ্ম হত্বেস্মিন্ বিছ্মানে নিরাময়ে । 

নানাৎনানাতয়। নিত্যং কিমধুন্তং কৃযুক্ততা ॥ ২৬ 

আময় বা ছুঃখশূন্য একমীত্র . বিদ্যমান এই ব্রহ্ধতত্বে নানাভাব, 

অনানাভাব, যুক্তত্ব, অযুক্তত্ব কোথায় তাঁই বল ? 

যে চিত্তপাদপে ইপ্লিতা ও অনীপ্সিতা নামিকা দুই মর্কটা চঞ্চল 
হইয়া নিরন্তর ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, সে চিত্তপাঁদপের সৌম্যত্তা অর্থাৎ 
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নিষ্ষম্পত কিরূপে হইবে? একমাত্র হেয় ও উপাদেয় হইতে যিনি 
নিম্মুক্ত-_তিনি জ্ঞানবান এবং তাহার বাঁসনা-বীজরূপ অজ্ঞান নাশ 
হওয়ায় বহু গুণ তাহার মধ্যে স্থান পায়। এই সমস্ত গুণ হইতেছে 
আশা শুন্য অবস্থা, ভয়শুন্য অবস্থা, নিত্য থাকার অবস্থা, সমভান, জ্ঞান, 

নিরীহতা-__মনশ্চঞ্চলতার অভাব, নিক্্রিয়তা অর্থাৎ শরীর-কর্তৃত্বাভি- 

নিবেশের অভাব, সৌম্যত্ত। অর্থাৎ সদ] প্রসন্নতা, কল্পনাশূন্য অবস্থা, 

ধৈর্য্য, মৈত্রী অর্থাৎ সর্ববভূতে স্হৃত্তাব মতি অর্থাৎ মননশীলত্ব, সন্তোষ, 
মুদুভাব ও মুদুভাষণ । 

রাম--এ সমস্ত গুণ অর্জনের উপায় কি? 

বশিষ্ট-_শোন 2-- 

ধাবমানমধোভাগে চিত্তং প্রত্যাহরে বলাৎ। 

প্রত্যাারেণ পতিতমধোবারীব সেতুন! ॥ ৩০ 

অধোনভাঁগে নিকৃস্টেফুবিষয়েষু-_অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট মনকে 

বলপুর্ববক প্রথমেই প্রত্যাহার কর--অর্থা বিষয় হইতে সমস্ত বাহা 

ইন্ড্রিয়কে বলপুর্ববক ফিরাইয়৷ আন; লোকে যেমন নিন্সে ধাবমান 

সলিলরাশিকে সেতু দ্বারা ফিরাইয়া দেয় সেইরূপ তুমিও বিষয়ে 
ধাবমান চিত্তকে বলপুর্ববক ফিরাইবে। বাহিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় 
ফিরাইবাঁর উপায় যেমন বিষয়দোষ দেখাইয়। দেখায়! বিষয় ত্যাগ, 

সেইরূপ অভ্যন্তর চিন্তা মন হইতে বাহির করিবার উপাঁয় হইতেছে 
সৎ ও অসৎ বস্তর নিত্য-বিচার অর্থাৎ আত্মাই সু আর আত্মা ভিন্ন 

যাহ! তাহাই অসৎ । অসৎ ত্যাগ করিয়। সত্য গ্রহণ করাই একমাত্র 

কার্য । এজন্য বলিতেছি বাহা ও অন্তর সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়! 

উপবেশনে, গমনে, স্বপনে, প্রতি শ্বাসে তুমি সর্বদা একরূপ জ্যোতিশ্ময় 

আত্মার বিচার কর বা চিন্তা কর। 

আঁমার এই যে উপদ্দেশ--এই যে বিচাররূপ কর্তরি-ইহা ছারা 

চিন্তাতন্ত নির্মিত বাসনা-জাঁল কর্তন করিয়া ফেল; যে তৃষ্ণাশফরী 

--মোহশৈবালে পক্কিল, বিস্তুত সংসারঞ্জলে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে 



(৫৮ ) 

গ্রহণ কর-_সমস্তাত প্রসারিত ব্রহ্মবস্ততে ঘষে অন্থুগজাল দেখা যায়, 

তাগ্থাকে দুর করিতে পারে বে বাঁয়ু প্রবাহ, তাহার মত আমার উপদিষ্ট 

এই তীক্ষ বুদ্ধি কর্তরিই এই বাসনাজাল ছিন্ন করিতে পারে। হে 
ভব্য! তুমি চিরাত্যাস দৃ়ীকৃত চিত্তস্থৈর্যা দ্বারা সংসার বৃক্ষের মূল এই 
বাসনা-মলিন-অন্ভ্ততাকে ছেদন করিয়া অনাদিকাঁল নিমগ্ন এই আত্মাকে 

উদ্ধার কর। কুঠার দ্বার যেমন বৃক্ষকে ছেদন করা ষায় সেইরূপে 

তুমি মনের দ্বারা মনকে ছেদন করিয়। পরমপদে স্থির হও । হাদি 
একবারও সংসার ভুলিতে পার তবে মোহ আর সংসার প্রসব করিতে 

পারিবে না। 

 তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপঞ জা গ্রমিবসন্নৎ পতন্ পতন্। 
অসদেবেদ মিত্যন্ত নিশ্চিত্যাস্থাং পরিত্যক্ত ॥ ৩৮ 

উপবেশনে, গমনে, স্প্রে, জাগ্রতে, নিবসনে, উত্পতনে, পতনে-_ 

সকল অবস্থায় যাহা কিছু দেখিতেছ__শুনিতেষ্ত স্মরণ করিতেছ সমস্তই 
অসৎ, অন্তরে এই নিশ্চয় করিয়! সমস্ত বস্তুতে মাস্থ। ত্যাগ কর । আত্মাতে 
আস্থা সর্ববদ! রাখিবার কৌশল হইতেছে অন্য সমস্ত বস্তুতে আস্থা 

ত্যাগ করিয়। কেবল আত্মার শ্রবন কর, মনন কর এবং ধ্যান কর। 

সকল বস্তরতে আস্থা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমতাতে সিদ্ধিলাজ্ত 

করিবে । নিম্মল সমতাতে আশ্রয় করিয়া হে রাঘব! তুমি ঘথাপ্রাপ্ত 
কণ্ম কর এবং অপ্রাপ্ত, কন্মের চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিহার কর। যেমন 

সর্ববসহেশ্বর ক্ষিত্যাদি অফ্টমু্তি শুদ্ধচিন্মাত্র দৃষ্টিতে ধারণ করেন না, 
আবার 'জগদাকারে বিবর্ত মায়াধিষ্ঠান হেতু লঙ্গিধিমাত্রে ধারণও 
করেন এবং তাহাতেই তিনি সর্ববকর্ত। হয়েন, তুমিও দেইরূপ রাজ- 

কার্য্যাদিতে অনাস্থা! জন্য সন্নিধি মাত্রে করিতে থাক, কিন্তু ভিতরে 

আত্মনিশ্চয় হেতু অকর্তা বলিয়া! করিয়াও করা হইল ন! জানিও। শুদ্ধ 
চৈতন্যদৃি যদি লাভ করিতে পাঁর তবে দেখিবে এবং বুঝিবে 

ত্বমেব বেত ত্বমজস্তবমাতুা। ত্বং মহেশ্বর | 

আত্মনোব্যতিরিক্তঃ সংস্বয়েখমিদ মাততম্ ॥৪১ 



॥& ৫৯ ) 

 “নান্যোতোন্তি ভ্রষ্ট। নাগ্যোতোন্ত শ্রোতা” শ্রুতি মত ভূমি 
ভিন্ন সর্্বশরীরে দ্রষ্টা কেহ নাই, তুমি অঞ্জ-জন্ম।দি বিক্রয়! শুন্ত, তুমি 
সকলের আত্মা প্রত্যক চিদ্রল তুমি, পুর্বে ষে মহেশ্বরের কথ! 

বলিলাম তাহাও তুমি । আবার আত্মার স্বভাব হইতে কখন 

প্রচ্যত্ত নও বলিয়া তুমি আপন আশ্রিত মোহাদি হইতে সমন্ত হইয়া 
বিস্তৃত হইয়া আছ। 

রাম-__যদি আমিই এই দৃশ্য প্রপঞ্চাদিরূপে বিস্তৃত তবে আমার 
স্থখ ভুথ কেন হইবে ? 

বশিষ্ঠ--বিচারলব্ধ পরমাম্ম চিন্তাদ্ীরা ধাহার অন্য ভাবন! 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে হর্ষ, অমর্ষ, বিষাদজনিত দোষ আক্রমণ 

করিতে পারে না । 

রাগছ্ধেষ বিনিম্মুক্তঃ সমলোষ্্রাশ্ম কাঞ্চনঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী ত্যক্ত সংসার বাসনঃ ॥ ৪৩ 

স য করোতি যদ্ভুউস্তে* যদ্দদাতি নিহস্তি যগু। 
তত্র মুক্তধিয়স্তস্য সমতা সুখছঃখয়োঃ ॥ 8৪ 

হেয় উপাদেয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আত্মা ব্যতীত সমস্ত বস্তুকে 

অনাস্থা করিতে করিতে যখন তোমার মধ্যে রাগদ্েষ থাকিবে না, 

লোগ্ট্রে, প্রস্তরে, ন্বর্ণে যখন সমান জ্ঞান হুইয়! যাইবে, তখুন সমস্ত সংসার 

বাসন! ত্যাগ জন্য তুমি মুক্ত যোগী বলিয়া কথিত হইবে--এইরূপ 
মুক্ত বুদ্ধি যোগী যাহ! 'করেন, বাহ! খান, ধাহা দান করেন, বা হনন 

করেন তাহাতে তীহার স্থখ দুঃখ উভয়ই সমান। ইন্ট অনিষ্ট ভাবন! 

ত্যাগ কর, উপস্থিত কর্ম যাহ1 পড়িবে তাহাকেই কর্তব্য জ্ঞানে করিয়া 

যাও, তাহাতে আর কিছুতেই আসক্ত হইবে না। মনে ভোগের 

অভিলাষ রাখিও না__-সকল বস্তুতে চৈতন্য সত্তা ব্যতীত অন্য সত্ব 

নাই-_-ইহ1 একবার বিশ্মৃত হইও না, তবেই চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হইবে। 

এই জগত চৈতন্য সত্তা-_চিৎসত্তা ভিন্ন অগ্য কিছুই নহে এই ষে বলিলাম 
ইহার কারণ জান। মন স্বভাবতঃ জড়_-স্বভাবতঃ অক্ষম-_-ইহ! 
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আপনার কার্য আপনি সাধন করিতে পারে না--আপনার ইষ্ট সাধন 
জন্ক মন আপনার সাক্ষীভূত। 

স্বপ্রকাশ চিশুরূপ পারমার্থিক বস্তুর অনুসরণ করে-__যেমন নিজের 

জীনন ও পুত্রাদির ভরণপোষণ জন্য মাঞ্জার সিংহকে অনুসরণ করে 
সেইরূপ । সিংহ বীর্ষো মাংসলাভ জন্য শুগালাদি ক্ষুদ্র পশু যেমন 

সিংহের অনুদরণ করে, মনও চিশুবীর্্যবশে প্রাণ্ড দৃশ্য লাভ করিয়া 
তাহার অনুসরণ করে। মনট1 অসতকল্প অর্থাৎ শুন্য প্রায় । তবে মনট। 

জীবিত থাকে কিরূপে ? এক অদ্বিতীয় আত্মাকে বিস্মৃত হুইয়৷ জগদাকার 
বিশ্বকে ভাবিয়াই ইহা জীব্ত থাকে অর্থাৎ আপনাকে জগদাকার 

কল্পনা করিয়া জীবিত থাকে ; অতএব চিন্ত! আত্মস্থৃতি পাইয়া পুনরায় 
চিও হয় এবং জড় মনের ভাব ত্যাগ করে। এই ভাবের মধ্যে মন 

পুনঃ পুনঃ যাঁওয়! আসা করে। মনটা জড় হইয়াও চি আত্মার প্রভায় 

স্পন্দিত হয়, চেতনাশক্তি ভিন্ন শবতুল্য মনের স্পন্দন কিরূপে হুইবে ? 
শাস্তদৃষ্টিতে জ্ানিগণ বলিয়। থাকেন চিৎস্বভাবাপন্না অসময়ী স্পন্দ- 
শক্তির সম কল্পনাও চিত্ত উত্তয়ই। স্পন্দশক্তির বিলাসই চিন্ত চিত্তবৃত্তি । 
চি ফণির ফুগকারেই হইতেছে চিত্ত। ইহাকেই কল্পনা বলা হয়। “আমি 
চি? ইহা জানিয়। সেই চিত্তই চিত্তা অর্থাৎ শুদ্ধচিন্মাত্রত প্রাপ্ত হয়। 

চিৎ যখন চেত্যত। রহিত হয় অর্থাগড বহিমুখতা প্রাপ্ত না হয় তখন ইহা 

সনাতন ব্রহ্দ__আর চেত্যতা প্রাপ্ত চিতই কলন বা কল্পনা বলিয়। কথিত 

হয়। সেই ব্রহ্গই কিধিৎ আমুষ্রূপ কলন। হইয় হৃদয়ে সশ্রূপে 

উদয় হইয়া! এবং সঙ্থল্প বিকল্প কল্পনাধুক্ত হইয়। স্থির হুইলেই ইহা! মন 

হইয়। যায়। কলনাই বা শক্তিই সম্কল্প করে, কলনাই হেয়োপাদেয় 

ধর্শিণী--ইহাই চি-_ইহাই স্বশক্তি প্রভাবে ইহ! স্বীয় মায়াশক্তি বশে 
জগত্রূপত। প্রাপ্ত হয়। ইহ! যাব গুরু শাস্ত্র এবং বিচার দ্বার! 

গ্রবোধিতা ন! হয়, তাবৎ ইহা! আপন পূর্ণানন্দম্বরূপ অনুভব করে না। 

রাম---কলন। কাহাকে বলিতেছেন ? 

বশিষ্ট--.আপনাকে আপনি অনুভব কর!- সর্ব! অনুভব কর! 
ধাহার স্বভাব তাহার স্বরূপ বিল্মরণ.যে কারণে এবং যখন হয় তখন 
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সেই নিত্যানুভব স্বভাববিশিষ্ট যিনি তীহার স্বরূপ বিশ্যুরণের নাম 
কলনা। এই কলন| অতীত বিষয্াকার কল্পনা দ্বারা চিত্ততা এবং 
অনাগত বিষয় কল্পন! দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্লানুবিধানে মনত! প্রাপ্ত হয়। 

সেইজন্য বলিতেছি শান্জ্রবিচার, পর বৈরাগ্য অভ্যাস ( আত্মাই সত 

আর সমস্তই অনাত্বা বলিয়। মিথ্যা ) এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বার! উক্ত 

কলনাকে প্রবুকধ করিতে হইবে। কলন! বা শক্তি শাস্ত্রজ্ঞানজনিত 
ধ্যান দ্বারা এবং শমদমাদি সাধন সহিত মনন নিসিধ্যানন দ্বার প্রবুদ্ধ 
হইলে ব্রহ্মতা প্রাপ্ত লয়__প্রবুদ্ধ না হইলে জগত্ভাবে ভ্রমণ করেন। 

ব্যামোরমদিরামত্তা, বিষয়গণ্ডে লুষ্টিতা, আত্মাকে না জানার দরুণ 
সুপ্ত কলনাকে বা শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। শক্তিকে 

শিবোন্ুখী করাই শক্তিকে প্রবুন্ধ করা; ইহাই কলনাকে আত্ম 

দেখাইয়! প্রবুদ্ধ করা । না করিলে অসন্ময়ী হইয়াও ইচ্ছ। অন্তরে 
দেখা যাইবে । কলন! পরব্রন্ষের সাহাষ্যে জ্ঞানধর্মিণী হয়। ইহা 

জড়--পরমাত্বার আলোকেই ইহার চৈতন্তব প্রকাশ। 

কলনা-কলুষিত চিত্ত ও স্পন্দাত্বক প্রাণ এই দুয়ের মিলই 

জীবভাঁব। আত্মাই একমাত্র কলন], ধা, চিত্ত, জীব ইহার। অসণ-: 

ইহাদের আন্তিত্বই নাই। | 

প্লাম_ বদি আত্মাই থাকেন তবে তাহার প্রকাশ নাই কেন? 
জগণ্রূপেই বা কে প্রকাশ পায় ? 

বশিষ্ঠ _“আত্মৈী বেদং জগ সর্ববং* আত্মাই এই জগৎ । আত! 
আকাশ অপেক্ষা স্বচ্ছ ও সুন্সম। অতি স্বচ্ছ বলয়! আত্মাতে জসতের 

যে প্রতিভাস ৭ কল্পনার প্রতিফলন তাহাও সম্বিদরপী। চৈতন্য ব্যপ্ত 

হয় বলিয়া অসৎও সতরূপে প্রকাশ পায় ॥। আত্ম! চিশক্তির প্রভাবে 

আপনি আপনি প্রকাশিত হয়েন। অন্য কোন উপায়ে তাহাকে জান। 

যায় না। আত্ম! স্বীয় অনুভূতি স্বভাবে পরিদৃষ্ট হয়_-মনের দ্বার! 
তাহাকে দেখা যায় না, মন আত্মাকে দেখিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 

যায়। | 

ঈঙ্কল্লের উদয় হইলেই চিৎ আত্মবিস্মৃত হন, হইলেই চিত্তে পরিণত 



৫৬২) 

হন। চিত্ত আবিভূ্ত হইলে ইহাই...স্বকল্লিত বিষয়সকল দর্শন করে। 
অতএব আত্মার সন্কল্পময়ত!ই চিন্ত ও বন্ধন এবং ইহার মঙ্কল্প শৃন্যতাই 

_ অচিত্ত ও মোক্ষ । সংসার উৎপত্তির কারণই চিত্তব। আতা! সন্কল্লো- 
স্মুখ হইলেই. ইহা আপনার চিত্ন্বভাব বিস্মৃত হন, তখনই ইহ] চিত্ত 
নামে কথিতহন। আওতা! নিজ নির্বিবিকল্প স্বভাব ছাড়িয়াই কলঙ্কী 
হন, সেইঞ্ন্যই তাহার কলন। বা কাল্লপনিকী উন্নতি । চিত্তের বীজ 
হইতেছে প্রাণম্পন্দন ও বাসনা । প্রাণের স্পন্দন হইতেই সঙ্কর বিকল্প 
হয়। এই সঙ্কল্পাআক মনের স্থষ্টি স্পন্দনাত্মক প্রাণ হইতে । যেমন 
দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দর্পণেরই কল্লিতরূপ, দেইরূপ মনও প্রাণের 
রূপ । প্রাণশক্তি ( প্রাণায়াম দ্বারা) নিরুন্ধ হইলে মনও বিলীন হয় । 
যেরূপ দ্রব্য গেলে ছায়। যায়, বিদ্ব গেলে প্রতিবিদ্ব যায়, সেইরূপ প্রাণ- 
নিরোধে মনের লয় হয়। 

রাম--আপনি বলিতেছেন মানস যাহ তাহ! প্রাণরূপ-_-ইহ! 
কিরূপে অনুভূত হয় ? 

বশিষ্ঠ--বাগানের এক বেদীতে বপিয়া। মনে মনে কোন পুরুষ 
লেতুবদ্ধের ধনুক্ষোটিতে ভ্রমণ করিতেছে । এই দুরদেশের অনুভব ত 
প্রাণের স্পন্দন ও যাহার উপরে এই স্পন্দন হইতেছে সেই অন্ুতববরূপী 
চিশযোগেই হৃদয়েই হইতেছে । এখানে দেশান্তর সম্বন্ধে যে স্পন্দন-_ 
ইহার বেদন বা অনুত্তব চিতযুক্ত অপ্তঃকরণ যোগেই হইতেছে । তবেই 
দেখা যায় স্পন্দন ও বেন উভয় শক্তিযোগেই প্রাণই মন ইহ। বলা 
হয়। তবেই ত হইল প্রাণনিরোধে মনের নিরোধ-_ইহার সিদ্ধি 
প্রাণ ও মনের এঁক্য বলিতে হইবে । 

রাম". -নিরোধের উপায় কি ? 

বশিষ্ঠ £-_ 
_বৈরাগ্যা কারণাত্যাসাৎ যুক্তিতে! ব্যসনক্ষয়া্ড। 
পরমার্থাৰ বোধাচ্চ রোধ্যতে প্রাণবায়রবঃ ॥ ৮৫ 

কারণ হইতেছে প্রাণায়ামের অভ্যাস-__ইহা হইতে যে বৈরাগ্য জন্মে 
--তাহ। হইতে এবং যোৌগঞজ স্থিরত্ব দ্বার [চত্তের দূর ভ্রমণরূপ ব্যসনের 
ক্ষয় হলে এবং এই সঙ্গে পরম পদার্থ সেই তেগ্গোময়। জ্যোতিস্বরূপের 
স্মরণে প্রাণবারু সকলের রোধ হয় । 

- দৃষদে। বিগ্ততে শাক্তঃ কদাচিচ্চলনৈধনাম্। 
ন পুনশ্মীনসামন্তি শক্তিঃ স্পন্দাথবোৌঁধনে ॥ ৮৬ 

যদি প্রাণ, মন্ ভিন্ন ্  ভল্প উপাদানে স গঠিত বলিয়। হহাদের পৃথকত্ব ও 
অনুমান কর 



হসব। 
আাকজ্াবানা নঙ্মও | 

অগৈব কুরু যচ্ছুয়ে। বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিধ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে । 

২৫শ বর্ষ। | ভাত্র ও আঁখ্বিনঃ ১৩৩৭ সাল। ৃ ৫ম ও ঙষ্ঠ ঘংখটা 

স্থবল! 

শ্রীকৃষণ। 

তাই কি? ভালবাসেনা ? 

রাজার বিগ্লারী, কুলের বহু সে, না হল বচন আধ] । 

নীরবে এল সে, নীরবে গেল সে, কেমনে বুঝিলি সাধা! 
বদন আবরি, ভরিয়! গাগরি, গেল সে আপন ঘরে । 

ন] গেল পেখন, নয়নে নয়ন, মিলিল নাক্ষণ তরে। 

অবোধ রাখাল, কেমনে বুঝিপিঃ তুহাঁরে সে ভালবাসে । 

দিবস ছুপরে, স্বপন দেখিলিঃ পড়িলি পীরিতি ফাসে? 
সুবল সাঙ্গাতি, কি বলিব আর, তু'ছু না বুঝিলি কথা 1. 

নীরব গমনে, কত কথ। হুল» কত না পরাণ ব্যথা। 

কেন সে নাগরী পরে নীল সাড়ী, যদি সে না বাসে ভাচলা |. 

কালে! সে চিকুর, কালো সে যতুক, নয়নে কাজর কিলো 
কালো ট্রিশি দাঁতে, কালো চুড়ী হাতে, ক্লে! সে ভোমর কু ৷ 

কালো পীথী পোষে, ষে বোল শুনিলে, মন করে তু ড় 

কত দীঘি আছে; গে ল-নগরে, সরিৎবসরী কত্ত ) পু রঃ 

সকল ু়িয়া, কালে! জলে কেন, দে.ধনী আঁইধে অত? 



উন...  উঞ্সব। 

কত ঘাট আছে, ষমুনার তটে, তর্মীলের তলে থানা। 
বু আসে কেন, ফিরে চাহে হেন কেই 'কি করেনি মানা চি. 
জগৎ দেখাল, বে বরনারীয়ে, কালো সেবীণির আলো। : 
কালোরে তবু সে, বলরে সুবল, বাঁসিবে না কেন ভালো? 
যু কালো! নঠিলেঃ গোকুল নগরে, তিল আধ নাহি চলে । 
কে আছে এমন, সে হেন কালোরে, "বাসি ন৷ ভালো” যে বলে? 

শ্ীসাহাজি | 

তোমায় ভালবামা | 

মা ভালবাসা! এত বড় বস্ত আর জগতে নাই। এত বড় মহথামূল্য 
আর € কোথাও মিলিবে না । জীবন সার্থক করিতে এই ভালবাস ভিন্ন 

আর কিছুই নাই। যার জীবনে তোমার ভালবাসা জন্মিল না সে মানুষের 
, মত জ্লধিকার হইতে ঝঞ্চিত হইল--সে আর মানুষ থাকিতে পারিল না। 

ফ, (তোমায় ভালবাসিতে পা্জিল ন৷ তার সকল কর্মই বৃথা হইল। তোম্নায় 

ভাঁলবামিতে ন! পারিলে মানুষের হিংসা দ্বেষ গেল না, জগতের রক্তারক্তি 

থামিল না, সংগ্ারে সুখ শান্তি রহিলনা, জাতিতে জাতিতে কখনও সখ্যতা 
থাকফ্ষিল 'না. মুখে ধতই কর, লোকসঙ্গে তই বাঁধারাধি কর-_কার্ধ্যকালে 
সবই দ্বাপিয়! যাইবে, প্রধল হইবে অহং অভিমান, প্রবল হইবে বিদ্বেষ 
ভাব। যে যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন--ভ্তরে থাকিবে এক ভাব আর 

বাহিরে থাকি কপটতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি যত নীচ প্রবৃত্তি । 

জগতের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিতেছে? তোমাব ভালবাসার দিকে না চাহিয়া 
যে কেহ জগত উন্নত করিতে চার, যে কেহ ভীবনকে সার্থক করিতে চায়, 
চরিত্রকে ' মন করিত চায় তার সমস্ত চেষ্টাই ষে বৃথ! একথ! অতি স্পষ্ট । 

ছদিনের ওগ্ভ সবিধা দেখাইলেও শেষে বহার" ফল বিষময়। যত সভ্যতা 
উঠিয়াছে--তোমাস যাসার উপরে যে সভ্যতা স্থাপিত ন! হইল্াছ্ে-_গলেখানে 



তোমায় ভালবাসা। ১৭১ 

সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যই হইয়াছে, অবস্থাই হইবে! জগতে যত মহাপুরুষ 

জন্মিপ্নাছেন তাহারা সকলেই তোমার ভালবাসার উপর পরিবার সমাজ, জাতি, 
গঠন করিবার উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। যে জাতির দিকেই দেখ--দেখিবে 
সকল জাতির মহাপুরুষগণের একমাত্র জগৎ রক্ষার উপায় ভগবানকে 
ভালবাসা। যখন ভগবানের ভাঁলবাপা উঠিয়া! ষায় তখনই জাতিটা অধ্চপতনের 

দিকে অগ্রপর হইতে থাকে--অধঃপজন নিশ্চয়ই হইবে তবে দুদিন আগে বা 

ছুদিন পরে। জগতের ইতিভাঁস দেখ, মানুষের ইতিহাস দেখ__মানুষের 
পরিবারের, মমাঁজের, জাতির একমাত্র অধঃপতনের কারণ দেখিবে এই 
ঈশ্বরকে না মানা, এই ঈশ্বরকে ভ।ল না বাসা। | 

তোমাকে ভালবাসাই ষে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক । কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ, 

ষর্দি তোমাকে ভালবাসা যা কিরূপে, ইহার শিক্ষ। না দেয় তবে সে ধর্মগ্রন্থ 
অগ্নিতে নিক্ষেপ কর--কোন জাতির গ্রন্থ যদি এই শিক্ষ। প্রচার'ন! করে 
তবে সে সমস্ত গ্রন্থ বিষের মত পরিত্যাগ করা উচিত ; নতুবা! জগতেগ্ন কল্যাণ, 

জাতির কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণ, মানুষের কল্যাণ আর 
কিছুতেই হইতে পারে না। « 

কিরূপে তোমার উপর ভাণবাস। জন্মিবে ইহা নিশ্চয় করাই ত সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপদেশ । হিন্দুর বেদ বেদান্ত, থুষ্টানের বাইবেল, সুলমানের কোরাণ-_ 
সর্বত্রই ত ভালবামার সার উপদেশ দেওয়া ভইয়াছে। যে জাতি ধত যত 

পরিমাণে এই উপদেশ অগ্রাহ্ করিতেছেন সেই জাতি ত»ই জীব হিংসা 
করিতেছেন, জগতের "শান্তি বাড়াইতেছেন, মানুষকে পশুতে পরিণত 

করিতেছেন । 

আব|র বলি সকল জাতির ধর্মগ্রন্থ তোমার ভালবাসাকেই মুখ্য করিয়া 

মকল প্রকার উন্নতির জন্য ইহাই উপদেশ করিতেছেন। এই ভালবাসা 
জন্মবে ভগবানের আজ্ঞাপালনে, ঈশ্বরের স্থষ্টজীব, স্থষ্টবস্ত, সকলকে তুমি 
পোধে দেখাতে, ভগবানের নাম সদ] স্মরণে, ভগবানের কথাঃ ভগবানের 

স্বভাব, ভগবানের রূপ, লীলা, স্বরূপ, সৎসশান্ত্র মহায়ে শ্রৎণ মননে ও ধ্যানে, 

এক কথায় এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে সকল গুগ্তে বা যাহার ষাগাতে রুচি, 

একটিকে প্রধান করিয়া অন্ত উপায় গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনাতে-_তীব্র 

চেষ্টাতে। ভগবানের ভালবাসার মূলে থাকিবে ভগবান আছেন, সকলের 

মানুষের হৃদয়ে আছেন আবার তাহার দেশে সর্বদ| আছেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে। 



১৭২ ১7. উৎসধ। 

বিশ্বাস কর তিনি তোষীর আছেন, তিনি সকলের আছেন। হে সর্ব 
শরণা, ছে দীন দয়াময়, হে আনাথের নাথ, হে পতিত পাবন--ভোমার 
ভালবাসা পাইবার একটু অধিকার দ।ও-_-আর কিছুই ষেন আমর! ন| চাই 
পরতো! 

দিব্য-দর্শন 

এই যে মাটির ধরণী, 

এরে, কতই ঠেলেছি চরণে । 

একি দেখি আজি বন্ধু, 

এই, আলাকে পুলকে স্বপনে | 

মাটিতে যা আছে স্বজনি, 

দেখি, তার বেশী নাই তপনে। 

দেবালয়ে দার ঘুন্তি, 
কতু, করিনি ব্রহ্গ ভাবন1। 

পুজিনি পুতলী, বন্ধ, 
তবুঃ জাগে আজি একি চেতন ! 

ব্রঙ্গে দারুতে গ্রভেদ, 

ওরে, গ্রভেদ কোথায়, কহ না? 

মৃন্ময়ী বলি ভ্রমেও 

কতূ, নোয়াই নি মাথ। যেখানে । 

চিন্ময়ী দেখি চাহিয়া 

সেথা, আলে। করে আজি নয়ানে। 

মরের মাঝে নারায়ণ, 

সখি, তাই দেখি আজি ধ্যয়ানে। 

উীস্াাহাভিি। 



শ্রীস্রীতর্গাদর্শনে 

মছর্গে! তোমার এ দশভূজ! মৃষ্ভির মধ্যে আমরা সাধারণতঃ অনন্ত 
কর্ণের পরিচয় পাই । তোমার দশ হাত দশদিকে প্রসারিত। তুমি নিজে 
দশহাতে কাজ ক'রে ভোমার সন্তানদ্দিগকে কর্থের শিক্ষা দিতেছে ও করে 

প্রবৃত্ব করাইতেছ। কিন্তু ক্ষদ্রজীব আমর| তোমার এই কর্তৃত্ব মানি না; 
আমর! মনে করি, আমরাই আমাদের কর্মের কর্তা এবং অহংকারে তোমার 

অঙ্চচ্যুত হইয়! স্টীতবক্ষে ও উন্নত মন্তকে সংসারে বিচরণ করি )_-ফলে তুমি 

যে কর্ম শিক্ষা দিতেছ তাহ। কর্ম বা কুকর্ম্ে পরিণত হয়। এইযেকর্তী 

সাজা, ইহাঁকেই বিকৃত পুরুষকাঁর বলে। মার বাহককে দেখিলে বাস্তবিকই 

তাহাই মনে হয়, সে অমিতবিক্রমে অন্ুরনাশরূপ কর্মে নিরত। এই 

সিংহই হইতেছে পুরুষসিংহ আমরা-_-এই “আমি জীব। আমাদের দৃষ্টি শুধু 
সিংহের উপরই স্তস্ত, তার পরাক্রম দেখিতে ব্যস্ত; কিন্তু আমর! ভুলে ষাই 
যে সিংহ এক| নহে, সে এক! অস্থুরনাশ করিতেছে না, তার উপর আর এক 

জন দ্গডায়মান। সে ষেমার চরণতলে অবস্থিত এবং মাই যে অস্বাঘ।তে তাকে 

অসুর বিনাশে সাহাধ্য করিতেছেন ও সেই সঙ্গে আমাদের পবিত্র করিতেছেন, 

তা লক্ষ/ই করি না। মার চরণ স্পর্শ না হলে, মার দয়া না হলে, আমর! কি 

কোন কাজ করিতে পারি? মা যে আমার সর্বনিয়ন্ত্রী। মার মূর্তির এই 

দিকটা লক্ষ্য করিলে আমর! বুঝিতে পারি ষে মাই প্রকৃত নুর বিনাশ 
করিতেছেন, সিংহ তার উপলক্ষ মাত্র । এই যে সিংহের উপর মাতৃচরণ স্পর্শ 

এবং মার অস্ত্র আন্ুরের বুকের উপর সংস্স্ত বা নিক্ষিপ্ত ইহাই দৈব। এই 
দৈব বলেই,মার এই দাঁতেই,মার এই প্রেরণাতেই সিংহ এষ্ট জস্কুরকে আক্রমণ 

করিতে সমর্থ। মার এই মুষ্টি কয়ক্ষন লক্ষ্য করে? এই যে আমরা পুরুষ-_ 
কার পুরুষকার ব৷ উন্মত্ত চেষ্টা করে চিৎকার করি, ওটা কি আমরাষ্জী মোহ- 

বশতঃই করি না? পুরুষকার মাঁনে পুরুষ কার ব| কে? পুরুষ ত.সেই 
আমার মা, পরমপুরুষ। মা আমাকে কার্য্যে প্রেরণা দেন, তাই আমি কার্য 
করি। মার এই মূর্তিতে দৈব ও পুরুষকার ছুই দৃষ্ঠ হয়, এই ছুইএরই অপূর্ব 
সম্বয় ব] মিলন দেখ! যায়। দৈবও যাহা, পুরুষকারও তাহাই । . কিন্ত মূর্খ 



১৭৪ উত্সব । 

আমরা আমাদের কেহ দৈবকে প্রাধান্ত দিই এবং কেহ বা পুরুষকারকে 
প্রাধান্ত দিই এবং এই লইয়াই তর্কবিতর্ক করি, একবারও ভাবিনা ষে এ 

ছুইই এক। হার! আমর! কি ভ্রান্ত! করুণামায় মা! তুমি আমাদের 
চক্ষু ফুটাইযর! দাও, আনাদের ভ্রান্তি দূর কর, শামাদের আহংএর উচ্চশির নত 
করে দাও! ও হরি! 

মার কে।ন অধম সন্তান 
২৪শে ভাব্ড, ১৩৩৬ সাল। 

শ্রীস্রীছুর্গাপূজায় । 
পর রা রাত 

"মানব সমুদ্র শিপ্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া আজ কোথায় ছুটিয়াছে? কোন্ এশাস্ত জলধি 
বক্ষে আজ এই জগংব্যাপী অশাস্ছ তরঙ্গ রাশি নিরন্তর ভাঙ্গিতেছে ভাঁসিতেছে ? 

কোন্ উদ্দেগ্ত সাধন করিতে কে আজ এই উদ্দাম তাঁগডব নৃত্য করিতেছেন? 
মানবের এই নিদারুণ হাহাকার অজ কে তুলিয়াছে ? যিনি দেখিতে শিখিগ়া- 

ছেন'তিনি ভীত চকিত ত্রস্ত বিম্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে ব্যক্তি জাতি সমাঞ্জ পরিবার 

দেখিয়। দেখিয়। কাহাব চরণে মস্তক লুগ্ঠিত করতে করিতে বলিতেছেন 

পতাইতে বলি শ্রবণ ঢাক পড়েছে তোর এলোচুলে”? 
ও' রাত্রী ব্যখাদায়তী 'পুরুত্রী দেব্যক্ষভিঃ| বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত ॥ 

যা দেবী সর্ববস্তষ্তোভনশীলা পুরুত্রা বহুদেশেষু সর্বদেশেযু অন্ষস্িঃ 

প্রকাশমানৈরিক্রিপ্ৈরুপলক্ষনবিষয়া মহদাদিভিস্তত্বৈদে'বী সর্ববস্তষ্ঠোতনশীলা 

আয়তী আগচ্ছন্তি নিগ্মান। রাত্রা ব্র্দমায়াত্মিক! বাখ্যৎ স্বোৎপারদদিত জগজ্জাল 

সদসঞ্কর্মাদিকং প্রথমতো। বিশেষেণ পশ্ঠতি | অনন্তরং তত্তংকর্মম।মুরপফ্লরূপাঃ 

বিশ্বাঃ সর্বাঃ শ্রিয়ঃ সা অধ্যধিত অপিধারয়তি দদাতীর্থঃ। শ্রীমৎ ভাষ্যকার 

এই বেদমন্ত্রের ভাব ধরাইতেছেন। 

জগতে যাহ? কিছু কার্ধ্য চলিতেছে,তাহার কারণ হইতেছেন চিৎশক্তি জগদশ্ব]। 

ইহ! পূর্বরুল্ী্ন অনস্ত জীব সকলের সদসৎ কম্ম মকলকে অপরিপকু অবলোকন 
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করিয়া_পেই সমস্ত কর্মের ফল্দান সময় তখনও অ!ইসে নাই দেখিয়া 
প্রপঞ্চের সহিত জশ্বরকেও আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া রাখিয়াছেন। 

কতদিন? না যতদিন না ফল প্রদান সময় উপস্থিত হয় ততদিন। রাত্রি 

যেমন সকল জীবের প্রতিদিনের বিশ্রাম স্থান স্ইেরুপ সর্বজীবের অর্তিম 

বিশ্রাম স্থান_-সেই রাত্রিরপাঁ চিৎশন্তি ফলগ্রদান সময় প্রাপ্ত হইলে 
মহদাদিদ্বার! প্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়া! ততৎস্থান হ্িত প্রাণিগণের নান।বিধ. কর্ম 

অবলোকন করেন- -পশ্চাঁৎ সেই সেই কর্মফল দান করেন। শ্রম ভাষাকার 
শেষে বলিতেছেন অহে] সর্বজ্ঞতা ভগবত্যা রাত্রে ভূর্বনেশ্বর্ধাঃ কিয়দ্ন্ণনী 
ঘ্েতি। 

কতই বিশ্মন্নের কথ! স্থষ্টির প্রারস্তে এই জগহ্জননী আপন ক্রোড়ে 

শাঁয়িত অনন্তকোটি জীবপুগ্রকে আপন আপন কর্মের মহিত দর্শন করিতে- 

ছেন। অনন্ত অনন্ত জীবের প্রতি অন্ুকম্পা প্রদর্শনার্থ_ইহাদের কর্ণক্ষয় 
জন্ত তিনিই অনন্ত অনস্ত বিচিত্র জগৎ রচন1 করেন । অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ, অতি 

ক্ষুদ্র মশক শণক হইতে অতিবৃহৎ জীবজন্তর কর্ম অবলোকন করেন এই 

জগদন্বা । যে দৃষ্টিতে জগদস্বা সমস্ত জীবের কর্ম দর্শন করেন সে দৃষ্টি কত বড়-_ 

আবার যে শক্তিতে তিনি প্রতি প্রাণীকে আপন আপন কর্মে প্রেরণ করেন 

সেই শক্তিই বা কিরূপ ? প্য1 দেবী ভুক্ত বিশ্ব পিবতি জগদিদং সার্্রিতপীপ্রমাগ্ধং* 
যেদেদী অনস্ত অনন্ত বিশ্বের অনস্ত অনন্ত '্রাণিজাত ভ্রক্ষণ করিয়৷ পর্বত 

ও ভূপৃষ্ঠেব সহিত, এই জগৎ পান করেন “সা দেবী নিষ্ষলঙ্ক! কলিততমুলতা 

পাঁতু নং পাঁল্নীয়ান্”_-এইরূপে সর্বসংহারকারিণী হইয়াও যিনি নিষ্ষলঙ্কা__ 

দৌষলেশশুন্য1__শুদ্ধ চিন্মাত্রন্বভাবাঁ_-মাবাঁর নিরাকার নিরবয়বা হইয়াও ষে 

দেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত কলিততনুলতা- মনোহর শরীর 

ধারণ করেন সেই দেবী পাতু নঃ পালনীয়ান্”, আহ! ! হরিহরব্রন্মাদি বন্দিতা 

সেই দেবী অবগ্য পালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুম | 
আমাদের এই মর্ধস্বৰ যাতনার দিনে--এই মর্শচ্ছেদের দিনে _এই 

ঘোরতর হাহাকার অশান্তির দিনে আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ 

আছেন-_-সাক্ষাঁৎশ্রুতি ধাহাকে কৃপাপারাবার! বলিতেছেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি 

খষি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন আমর তীহার অবশ্ত পালনীয়__ 

আমাদিগকে জাশ্বন্ত করিয়] যিনি বলিতেছ্ছেন_-তিনি আমাদিগকে রক্ষা 

করুন-- ঘোর বিপদে. পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়াও কি নিতান্ত কর্তব্য 
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নহে? সত্য কথা পকাস্ত্যাকটাক্ষির্জগতাৎ ত্রয়াণাং বিমোহস্তীং কাত্তি ও 

কটাক্ষ দ্বারা ত্রিজধাসী জনগণকে এই ভুবনেশ্বরী বিমোহিত করেন-কিন্ 

তিনি ভিন্ন আবার রক্ষা করিতেত্ব কেহ নাই। 

*এই পরীক্ষা করিয়া দেখা মন্দকি? যদি সত্যসত্যই সর্বত্র অশাস্তি 

দেখিয়া প্রাণ ধ্যাকুল হইয়া থাকে-_ষদি সত্যসত্যই ভয়ার্ত ভীত আমরা হইয়া 
থাক্ষিঈ্বে এই কাতর প্রাণে যদি প্রার্থনা করি-_ 

'অনাথষ্ঠ দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত ভয়ার্তস্ত ভীতন্ত বদ্ধস্ত জস্তোঃ। 
. স্বর্ধঘক। গতিদেবি নিম্তারদাজি নমন্তে জগতারিণি ত্রাহি ছূর্গে॥ 
অনাথ দীন, তৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত, ভীত, বদ্ধ জীবের হে দেবি! তুমিই একমাত্র 

গতি, তুমিই এমন জীবের নিস্তারকত্রী। মা জগত্তারিণি! তোমাকে আশি 
প্রণাম করিতেছি । হছুর্গে আমাদিগকে ত্রাণ কর। | 

কাতর প্রাণের উপরে এই আপহুদ্ধার স্তবর(জের কার্য কিরূপ হয় তাহ] 

একটু পরীক্ষা করির! দেখিলে ক্ষতি কি? এক দিন পাঠ নয় কিছু দিন ধরিয়! 
নিয়ম করিয়া] শুচি হইয়] পাঠ করিয়। দেখিতে হয় | 

কিন্ত যে রোষকষায়িত মুদ্তিতে মায়ের এই তাগ্ব নৃত্য চলিতেছে তাহাতে 
মীয়ের এই সংহার মূর্তির দিকে তাঁকাইবে কে? 

পিঞ্রা বন্ধ ব্যান্বীর সুখে যখন মানুষ যাঁয়__-আর ব্যাত্বীর চক্ষে চক্ষু স্থাপণ 

করে তখন সেই রোষকষায়িত অতি কর্কশ, অতি ভীষণ দৃষ্টি কাহার ন। 
ভ্ভয়োৎপাদন করে? আর বনভূমিতে আচারান্বেষণে বিচরণশাপিনী ব্যান্্ীর 

হার দৃষ্টি দর্শনে মানুষের কি হয় তাহ কি আর বলিয়া! দিতে হইবে? কিন্ত 

এ সময়েও ব্যাপ্ত শিশু যখন মায়ের কোলে ছুটিয়৷ যায় তখন শিশুর প্রতি 

মায়ের সেই প্রথর দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে প্রেমরসাপ্নত হইয়া যাঁর, ব্যাপ শি 
কিমাকে ভয় করে ? 

প্রহলাদের আহ্বানে যখন সর্বজীবের ভয়োৎপাদক নরসিংহ মুত্তির আবির্ভীব 
হইয়াছিল তখন হিরণ্যকশ্রিপু ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন কিন্তু প্রহলাদের 

মন্তকে হস্ত দিয়া খন নৃসিংহমুণ্তি ঠিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দীড়াইলেন তখন 

প্রহলাদের কি ভয় আসিয়াছিল? যদি আসিত তবে শ্রীভগবানের করুণদৃষ্ি 

দেখিয়া ভক্ত প্রহলার্জে প্রেমাশ্র কেন দেখা দিয়াছিল-? ': 

মায়ের সংহার মূর্তি অপর ঞঈীফলের পক্ষে জর্ভি ভীফা কিন্ত মায়ের পুত্র 

কন্তার নিকট সর্বাবস্থাতেই প্রেঙ্গরসাপ্লত | মাকে মা বলিয়া বাহার ভাবিতে 
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যাহার! ভাঁবিতে শিখিয়াছেন-_শান্্র ও গুরুবাক্য সাহাঁধ্যে যাহারা মায়ের 

স্বভাব অতি অম্ল পরিমাণেও ধারণ! করিয়।ছেন তাহারা মায়ের কার্য দেখিয়া 

ভীত চকিত ত্রস্ত কি করিয়া! হইবেন? এই ম1 কোথায় নাই? এই 
মায়ের কার্য কোথায় হইতেছে না? 

বচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্ত সদসদ্বাখিলাজ্মিকে। 

তশ্ত সর্ধবন্ত ব| শক্তিঃ সা ত্বং কিংস্তয়সে ময় ॥ 

মা জগদন্ব ! তুমি অখিল।স্মিকে--সর্বস্ব্ূপে। জগতে নিত্য অনিত্য যে 

কোন বন্ত যে কোন স্থানে আছে, তৎসমুদায়ের ষে শক্তি, তাহ! খন তুমি 
তখন তোমার স্তব আর কি করিয়া! করিব? 

যখন পাপাস্থরের ঘোর না্দে সমুদয় নভোমণগ্ডল আপুরিত হইয়া উঠে 
এবং তাহার প্রতিধ্বনি সর্বত্র ছড়াইয়। পড়ে) যখন সেই শব্দে-_সেই শব্দের 

প্রতি শব্দে__ 

চক্ষুভুঃ সকল! লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। 

চচাল বস্থুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ 

যখন সেই পাপধ্বনিতে সমুদয় লোক ক্ষুব্ধ হই! উঠে, সমুদ্র সকল কম্পিত 

হইতে থাকে, পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে থাকে এবং ভূধর সকল টলমল 

করিতে থাকে, তখন মায়ের সন্তান মায়ের কাছে ছুটিয়া যায়, দেখে মা তখন 
ব্যাপ্ত লোকত্রয়াংত্বিষ-_আপন কান্তিতে ত্রিভুবন উজ্জ্রলীকৃত করিয়৷ দাড়াইয়াছেন 

-_-পাদাক্রাস্তনতভূবং- দেখে তাহার পদভরে ধর! যেন অবনত হইয়! পড়িয়াছে 

আর দিশোতুজসহশ্রেণ সমগ্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্__মা সহস্র বাহু ধারণ করিয়! 

সকল দিকেই দীড়াইয়াছেন। মাফের ভীষণ সংহার মৃত্তি সম্তানের ভয়োৎপাদন 

করে না। মায়ের ধরা আদরের ছেলে তারা সেই ভীষণ সংহার মূর্তির ভিতরে 

আরও কত কি দেখেন_-বলিয়া উঠেন__ 

কেনোপম। ভবতুতেহস্ত পরা ক্রমহ্য 

রূপঞ্চ শক্রভয় কাধ্যতিহারী কুত্র। 

চিতে, কপ সমরনি্ুরতা চদৃষ্টা 
... ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনব্রয়েহপি ॥ 
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মা! তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কোথায় মিলিবে? প্রশ্থর্য্ে মাধুরষেয 

তুমি সে জয়স্তী-সর্বোতকষ্ট। | আর এমন শক্র-ভীতিপ্রদ আর ভক্তমনোহর 

রূপই যা আর কোথায় সম্ভব? মা বরদে ! সমকালে কৃপাময়ী ও নিট্টরা 
তুমি ভিন্ন আর কোথায় আছে? চিত্তে কপ! আর সমর নিষ্ঠরতা__এই বিরুদ্ধ 
ধর্মের সমাবেশ সমকালে ত্রিভূবনে কেবল তোমাতেই দেখ। যায়। 

তাইত বলি এইত সময়-_ম1 আগ্িয়াছেন-_-আরও অতি মনোহর মৃত্তি ধরিয়া 

আসিতেছেন__-এইত মায়ের ক্রোড়ে ছুটিয়! গিয়া মা ম| করিবার সময়, জবা- 
বিবদলে মায়ের অভয় চরণে অর্থ্য দিবার সময়। 

এখন একটু প্রয়োগের কথ1। যদ্দি সমাঞ্জের হাহাকার শুনিয়া হৃদয় 

নড়।ইতে ন৷ চাও__যদি এখানে চিত্তে দয়া আর সমর নিষ্ঠুরতা ধারণা করিতে 
না চাও তবে চিত্তে দয়া ও ব্যাধির নিষ্ঠুরতা একবার ভাবনা কর। এই যে নান! 
বাধিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে ইহাতেও বুঝিতে হইবে ব্যাধিরপেও 
মায়ের কার্য আছে। পূর্ব পূর্ব পাপ সমুহই পচ্যমান হইয়। ব্যাধিরপে দেখ! 

দেয় | মা, তোমার প্রারন্ধ ক্ষয়ের জন্ত--প্রারৰ ক্ষয় করিয়া তোমাকে নিন্দল 

করিয়া! কোলে তুলির! লইবার জঙ্ঠ ব্যাধিরূপে নিষ্ঠুরতা করেন কিন্তু ইহাও তিনি 

করেন চিত্তে কৃপা রাখিয়া! | একটি বুক্ষ পত্রও যখন সেই মহাশভ্তির ইচ্ছা! ভিন্ন 
নড়িতে পারে ন। তখন এই কাধ্যও যে তিনি করিতেছেন ইহ বুঝিতে ক্লেশ 

কেন হইবে? দয়াময়ী ধিনি তিনি ব্যাধি নিষ্টরতাও দয়া দেখাইয়া করিয়া 

থাকেন। 

আর এক কথ|।--স্থষ্টির আরস্তে সমস্ত জীবের কর্মভার দয়মাঁন দীর্ঘনয়নে 

সন্দর্শন করিয়। যিনি করুণা করিয়া! সমস্ত জীবের প্রারবধ ক্ষয় জন্ত তোমাকে 

আমাকে সংসারে আনিয়াছেন-__-তখন যিনি দয়মান দীর্ঘ নয়নে আমাদিগকে 

দেখিয়। আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহার আজ্ঞা পালন ও অন্ত সমস্ত অগ্রাহ্ 

করিয়৷ সংসার মধ্যে লইয়া! আসিয়াছেন এখন কি সেই মাত। তোমায় আমান 
দেখিতেছেন না? তিনি যে সর্বদ| আমাদের সকলের দিকে চাহিয়া আছেন 

এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে রাখ- _রাখিয়। দয়াময়ী জগজ্জননীর চরণতলে মনে মনে 

লুটাইয় লুটাইয়৷ তাহার নাম নিত্য জপ--হবেই আর কিছুতেই আর অস্থির 

হইবে না| মাযার আছেন তারও কি আর ভয় থাকিবে? 

এখন আমর! বর্ষে বর্ষে মায়ের আগমনের আয়োঞ্জনের কথা আলোচনা 

করিতে যাইতেছি। 
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| ২) 
আগমনী কি? 

কেন বুঝিতে চাও ? 

যদি বুঝিতে পারি তবে সবাই মিলিয়। পূজ| করি। আমর! যে সবাই 
মিগিতে পারি না। কেহ মানে, মাঁনিয়া পূজা করে। কেহ মানে বট কিন্ত 

তেমন করিয়া মানে না যে মানায় পৃজ! না করিয়া থাকা যায় না। আবার 

কেহ বলে তাহার আবার আগমনী অনাগমনী কি? 

সবাই মিলুক, মিলয়া পুজা করুক এই তোমার ইচ্ছা । সবাই কি গিলিতে 

পারে ? কোন্ বুগে মিলিয়াছিল? 

_ “দেবান্রাঃ হবৈ যত্র সংঘতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, ইত্যাদি__দেবতা ও 

অন্থুর উভয়েই একজনের সন্তান। “উভয়ে দেবানুরাঃ ধত্র সংষতিরে 

পরম্পরাভিভ বায় যুদ্ধং কৃতবস্তঃ | দেবতা ও অসুর এই উভয় সম্প্রদায়ে যে 

অভি্রায়ে পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল 

ইত্যাদি__ 

সবাই ন| মিলে না মিলুক কিন্তু দেবতারা ত মিপিবেন? যাহারা এক 

দেনদতার বংশজাত তাহারাও যে মিলে না? ইহাদের মধ্যেও কেহ বলে 

আগমনী ভাবার কি, কেহ বলে আগমনী ঠিক। এই নিবাদ কি মিটিবে? 

বাহার আগমন তাহাকে বুঝেনা বলিয়া লোকে নিক্সের মনগড়া একট] কিছু 
করিয়া লইয়া বলে এইটিই তিনি এবং এইটী যিনি না ভজিবেন তাহার হইবে 

ন1। ন 

এই ত বিবাদ । এই বিবাদ মিটি এখনও বহু বিলম্ব | দেবভাব জাগিলে 

তবে ত সবাই মিলিবে। নিজের নিজের কর্তব্য ঠিক মত করি'লেই দ্নেবভাব 

জাগিবে। তখন আগমনীতে বু মত থাকিবে না 

এখন বল আগমনী কি? 

আকাশ গ্রামে আগমন করিল ইহাতে কি বুঝ? 

আকাশ ত গ্রামকে ভিতরে বাহিরে পাইয়াই আছে । আকাশের গ্রামে 

আগমন ইহার ত কোন অর্থ নাই। | | 
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সেইরূপ ঘিনি আকাশের মত সব ব্যাপিয়া আছেন--শুধু তাঁই কেন ধিনি 
হম আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন তাহার আগমনীর কথ। 

কেহ বলে না; কিন্তু বিশ্ব জন করিয়। স্থষ্টি ব্যাপিয়৷ যিনি আছেন,আবার যিনি 

ব্যষ্টি সমস্তের ভিতরে বাহিরে ৪ আছেন, যিনি বলেন “ময়া ততমিদং সর্ববং 

জগতব্যক্তমুত্তিনা” অব্যক্ত মুর্তিতে আমার দ্বারাই জগত, ব্যাপ্ত--সেই অব্যক্ত 
সুর্তি, অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান্ সগ্ডণ ঈশ্বর যিনি, তিনি মায়া সাহাষ্যেই অব্যক্ত- 
মুর্তি ধারণ করেন। এই বিরাট পুরুষই আবার জগতের বিপর্য্য়কালে যখন 
ধর্মের গ্লানি ও অধন্ম্ের অভ্যুখান হয় তখন জন্মরহি৩ অবায়াস্ম! সর্বজীবের 

ঈশ্বর হইয়াও আপন প্রকৃতিতে অরিষ্ঠান করেন; এবং ইনিই আত্মমায়। দ্বার! 

মায়ামানুষ বা মায়ামান্থষী হইয়া] দেবাশ্বরের যুদ্ধে দেবতার সাহাধ্য করেন। 

অব্যক্তমুর্তি হইতে বাক্তমূর্তিতে যে আগমন তাহারই নাম আগমনী । 

(৩) 

সে ডাকিলে আর থাক মায় না। গসেডাঁকে কখন? বখন তুমি ডাঁকিতে 

ডাকিতে সারা হও তখন । দেবভাব যার জাগে সেই ডাকিতে ডাকিতে সারা 

হয়। দেনভাব জাগে কখন? যখন জীব বিশ্বীনী হয় তথন প্রবল রিশ্বাসে 

সেবাটিকেই প্রথম প্রথম জীবনের ব্রত করিয়া ফেলে । 

ডাক! আর সেবা এই হ্ুইটী জগঠের গার বস্ত। এমন উৎকৃষ্ট আর 

কিছুই নাই আর হইতেও পারে না । জগতের যত ভাল লোক তাহার এই ছুইটা 
লইয়াই থাকিতে ইচ্ছুক। কেহ ডাকাকে কেহু বা সেবাকে গ্রহণ করেন। 

কিন্তু পৃথকভাবে এই দুইটা লইলে ছুইটীই অসম্পূর্ণ থ।কিয়৷ যায় ডাক আর 
সেবা! কর, এ সেবা ঠিক, এ ডাকাঁও ঠিক। এই সেবায় “থারে ডাকি তীরই 

সেবা করি।' যে নামে ডাকি সেই নাম মুর্তি ধরিয়৷ মায়ার আবরণে স্বরূপ 

টাকিয়া! অন্তরূপ হইয়। আছেন বলিয়া মনে হয়। মাগ্ত্রিক রূপের কোলে 

কোলে স্বরূপের গ্রকাঁশ মাঁছ। এইটা বুঝিয়া, এইটা শিশ্বীস করিয়া, সেবা- 

কালে নিজের ক্লেণকে অগ্রান্থ করিয়া আনন্দে সেবা কর। বুঝ,--বিশ্বাঁস 

 করিয়। সেবা কর। আপনা হইতে নিজের ক্রেশ অগ্রাহথ হুইয়া যাইবে। 
ক্লেশ বলিয়া কোন কিছুর ভাবনাও হইবে না। তাই বলিতেছি নাম ডাকায় 

সঙ্গে ষে সেব! সেই সেবাই ঠিক। ইহাতে মনে হইবে না কত কষ্ট করিতেছি। 
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ইহ!তে লোকের ফাছে বলিতে ইচ্ছা হইবে না৷ আমি সমস্ত দিম না খাইয়। 
জলে ভিজিয়! এই সেবাকার্ধ্য করিতেছি ; সেবা করিয়! যখন নিজের পরিশমের 

কথা, নিজের ক্লেশের কথ! অন্তকে বল তখন তোমার সেবা ঠিক হয় নাঈ, 
-সেবা করিয়া নিজানন্দে তোমার প্রাণ ভরিয়া যায় নাই। ইহাতেই বুঝা 

যায় তোমার সেবাতে, ধাঁরে ডাক তাঁর সেনা হয় নাই। তোমার কোন ক্ষুদ্র 

্বার্গ, কোন সদর অভিলাব পূরণের জন্য তুমি সেব! ব্রত লইয়াছ। এটা দোষের 

এট বঙ্দ্দন কর | ডাকার সঙ্গে সেবা কর! সেইজন্ত ডাকার অভ্যাসটা 

ভাঁলন্ূপে কির] ফেল। ভিন বেল নিত্যক্রিয়ায় ডাক1 অভ্যাস কর আর 

ব্যবহারিক জগত্তের কার্গ্যে ডাঁকিতে ডাকিতে সেবার গ্ানন্দ পাইতে থাক। 

'আপন চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারাই এ "আনন্দ শনুভূত হইবে | 
একদিকে যেমন ডাকিতে ডাকিতে সেবা না করিলে তোমার মানুষ হওয়া 

হয় না, মেইরূপ সেবাশন্ঠ যে ডাকা তাহাতেও ঠিক ডাকা হয় না। বীরে 
ডাঁক তিনি ধেমন তোমার জদরে, মেইরূপ সকলের হৃদয়ে জাছেন। মানুষকে 
_-শুধু মানুষকে কেন তীর স্থষ্ট কোন জীবজন্তকে, এমন কি বুক্ষ লতাকেও 

যখন অব্মাননী কর তখন তোমার ডাকা ক্ষুদ্র কোন মনগড়া বন্তকেই ভাক। 
হয়। তুমি-ডাকিতেছ আর তোমার সম্মুখে তোমারই আপনার জন সকল 

হাহাকার করিতেছে । তোমার একটু সাহায্য পাইলে ইহাদের পরম উপকার 

হয়। তুমি মনে ভাবিতেছ ধর্ম করিব, ন। ইহাদের জন্ম খাঁটিব? তুমি পিতা 

মতা, ভাই ভগ্রীঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্ত দেশে গিয়া ধর্ম কগা ছড়াইয়] 

সাধন1 কারিতে লাগিলে, ইহাতে তোমার আঁশ্রমধর্ম্ের বিপধ্যর হুইয়! গেল। 

তুমি মিথযাচারী হইলে । তুমি কপট হইলে | হইলে কিন! নিজেই দেখ । 

নিজের হৃদয় দেখিলেই বুঝিবে। শাস্তি কিছুতেই পাইবে না। তাই এল! বল হয়, 

যে অবস্থায় আছ, "খাম খেয়ালে” পড়িয়া ওরূপ ভাবে অবস্থা বদলাইতে চেষ্ট। 

করিয়া! প্রত।রক হইও না। যে অবস্থায় আছ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া 

_তাহাই তোমার পূর্বকৃত কর্দের ফলে ঈশ্বর কর্তৃক তোমার জন্য আনীত 

এইরূপ মনে ভাঁবিয়। সেই অবস্থাকে ঈশ্বরের স্সেহের দান মনে করিয়!__-উহারই 

উন্নতি করিতে চেষ্টা কর। বিষয়ের চিন্তা করিও ন!। ভবিষ্যতে কি হইবে 

ভাবিও না । বর্তমান সময় ষে টুকু পাইয়াছ তাহ! শাক্জমত বাহার করিতে 

চেষ্টা কর, হছঃখ সহা করিয়া কর্তব্য কর্ম কর, সময় নষ্ট করিও না, তোমার ভাল 

হইবেই। ভগবান্ তোমার কর্তব্য পরায়ণত] দর্শনে সন্তষ্ট হইয়া! তোমাকে 
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তোমার অনভিলধিত বহু কর্ম হইতে ধীরে ধীরে দুরে লইয়া যাইবেন এবং 
তোমার কর্তব্য কর্মের সুবিধ। করিয়। দিবেন। তাঁর আজ্ঞামত চলিতে ষে 

গ্রাণপণ করে তার দিকে কি তিনি ক₹$পদুষ্টি করেন না? তাই বলি স্বধর্মে 
থাকিয়। সময়ের যথার্থ ব্যবহার শিক্ষা কর। দুঃখ সহা কর। তিনবেলা 

ডাক। অন্ত সময়ে ডাকিতে ডাকিঠে গৃহস্থাপী কর। গৃহস্থালী করিবার 
অবসর কালেও ডাক। ডাকিতে ডাকিতে হুঃখীর সেবায় তাহাকে সন্তুষ্ট 

করিতেছি ভাবন। করিয়! ধীরে ধীরে সংসার পথে চবিতে থাক। তোমার 

কর্তব্য কর্ম্েও অবহেল1 হইবে না, ধর্ম কর্মও নষ্ট হইপে না| ধীরে ধীরে 

তোমার ভক্তি বাড়িয়া যাইবে । তখন তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। রাগ দ্বেষ 
থাকিবে না। শক্র মিত্রে সমান ভাব দীড়াইবে। তখন তুমি নিক্ষীম কমে 
সিদ্ধি লাভ করিণে | কর্মজা সিদ্ধির পরে কর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি জ্ঞানী 

হইবে! অনাসক্ত ভাবে নব করিয়াও কর্মে বদ্ধ হইবে না। তাই বলিতে- 
ছিলাম সেব। কর্ম্েও ডাক। হয়। তাই বলি ডাকিতে ডাকিতে সার! হও। 

হইলেই তীর ডাক শুনিতে পাইবে। 

শ্রীমতী ডাকিতেন। ডাফ্তে ডাকিতে সার! হইতেন আর শুনিতেন সে 

ডাঁকিতেছে। তাই সাধক বলেন প্রাধিকার হৃদয় মাঝে বাশী বাজে জয়রাধে 

শ্রীরাধে বলি।” তুমিও যখন শুনিবে তোমার নির্খবল “হৃদয় মাঝে বাশী বাজে” 

তখন তুমি কি হইয়া যাইণে তাহা শ্লার বলিয়া কি হইবে? শুন গান 

কি বলে। 

শুন এ গোচারণে গহন বনে বাজিল মোহন মুরলী | 

শুনে সেই মোহন বেণু, চলে ধেন্গু, মীন চলে মুখ তুলি; 
রাখাল মণ্ডলিমাঝে-_রাখাল মণ্ডলি মাঝে, 

মোহন সাজে নাচে কানু বনমালী ॥ 

যশোদা-_ভ।বে মনে বেণু শুনে বাঁশী ডাকে মা ম! বলি; 

রাধিকার হৃদয় মাঝে- রাধিকার হৃদয় মাঝে 

বাশী বাজে জয় রাধে শ্রীরাধে বলি। 

জটিলার মন ও যেমন ব।শীও তেমন রগে করে রম কেলি; 

ডেকে কয় কুটিলাক়ে_-ডেকে কয় কুটিলারে 
বশীর স্বরে কাণ। দিল কুলে কালি । 
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কাঙ্গাল কয় বাঁশীর ন্বরে ধেন্ু ফিরে মন কেন তুই ন! ফিরিলি 
ফিকির কয় বাঁশীর শ্বরে-_ফিকির কয় বাশীর স্বরে 

উদ্দাস করে বাশী কেন নিদয় হলি-_ 

নিকটে না ডেকে নিয়ে, বাশী কেন নিদয় হলি ॥ 

(৪) 

চণ্তীর পাহাড়ে প্রভাত হইতেছে। গ্রীগ্মকালে পর্বত যেমন এখন আর 

তেমনটি নাই। বর্ষ।্নাত লইয়া পর্বত ও বন নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে, 
তুমিও এখানে আসিয়৷ সুর্যোদয় দেখিতে পার। সখ পাইবে। কৃুর্যযদেব 
গৌরিশঙ্করে কিরণ বর্ণ করিলেন। হিমমণ্তিত গৌরিশঙ্কর প্রাতঃ স্থ্র্যয 
কিরণে কি অপূর্ব শোভ। ধারণ করিল! চণ্ডীর পাহ।ড় হইতে এক এক কালে 

ইহা দেখা যায়। একটু বেলা হইলে যখন বরফ গলিতে থাকে তখন গৌরি 
শহ্করের শত শত চুড়! বাহির হয়| এসব চূড়া কিসের? গৌরি শঙ্করে কি 
কোন বাজভবন আছে? আছে কি নাই কে বলিবে? আমর! শুনি 
ওখানে হিমালয় রাজপুরী। 

এই সেই রাঁজপুরীর সর্বোচ্চ স্থান। চারিদিকে পর্বত মাল1। এখানে বৃক্ষ 
লতা কি অপুর্ব। এখানে ফল ফুল শুফ হয় না। পাখীর শব্ধ এখানে কত 
মিষ্ট। এখানে কি জানি কি জড়ান আছে। চল স্থানটাতে যাই চল। উপরে 

নীল আকাশ বড় প্রণান্ত। আর আকাশের তলে এই উচ্চ স্থান। নীচে গা 
পন্গ বধূর স্তায় কত রঙ্গে ভঙ্গে হিমালয়ের শাখা প্রাশাখার ভিতর দিয়! 
ছুটিমাছেন এরং গোমুখী দিয়! বাহির হইয়া! আরও নীচে চলিয়াছেন। 

হিমগিরির অতুচ্চ শিখরে যে স্থান হইতে ভূভূত, কন্দর বিদারিণী গঙ্গ। প্রচ 

বেগে হ্থলিত হুইতেছেন, যাহার পুলিনাঙ্গনে মত্ত ময়ূর ময়ূরী আনন্দে ঘুরিয়া 

বেড়াইত, তাহা দেখিতে, আর গঙ্গার কল্লোল কোলাহল শ্রবণ করিতে 

রাঁজপুরীর প্রমদারা কতদিন এখানে আগিতেন। আজ এখানে কেহই নাই। 

নিকটে সেই ন্ফটিকশিলা। শিলাতলে এক রমণী। রমণী কি মৃচ্ছিতা? 

কেশপাশ আলুথালু। সুন্দর অব্দাত তন, রুচির মুখমণ্ডল, অঙ্গের আভরণ 

দেখিয়৷ মনে হয় ইনি এই রাজকুলের প্রধানা অন্তঃপুরচাৰ্িণী, ইনি একাকিনী 
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এখানে কেন? সঙ্গে ত কেহ নাই? এই একাত্ত মণ্ডপ শিলা লে ইনি 
সুচ্ছিতা কিরপে? একথা পরে বল! হুইতেছে । 

(৫) 

কৈলাস পর্বতের শিখর দেশে যে রবি শত বিমল মন্দির সেই মন্দিরের 
আরও উর্ধে সর্বোচ্চ শিখর । সে স্থানের চারিধারে বি্ব বৃক্ষ রাজি। 
তাহ!র মধ্যে যে নিকুঞ্জ, আজ এক মহাপুরুষ সেখানে দণ্ডারমান। মৌলিতলে 
চন্দ্র কল! কি অপূর্ব জ্যোতি ছড়াইতেছে “মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং” এই 
পুরুষ যেন ঠিস্তামগ্ন। ইনি কিচিস্তা করিতেছেন? 

কৈলাসে শরত. কাল দেখা! দিয়াছে। বিমল ব্যোমে আর বিদ্যুৎ বলাহক 

নাই।. এখন রাত্রিকালে রম্য জ্যোম্না অন্বরতল, পর্বতগাত্র ও অবনীতল 

অন্ুলেপন করিয়া রাখে । বনভূমি হইতে সারসকুল শব করিতে করিতে আকাশ 

গাত্রকে যেন জীবন্ত পুম্পমালায় সজ্জিত করে। বর্ধাকালের যে সকল মেঘ দীর্ঘ 

গম্ভীর শব্ধ করিতে করিতে বুক্ষে ও পর্বতে বারিধারা বর্ষণ করিয়াছিল, আর 

পৃথিবীকে শম্ত শালিনী করিয়াছিল তাহার এখন পরিশ্রান্ত হইয়। পড়িয়াছে। 

নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্তামবর্ণ মেঘমাঁল। দশদিক শ্তামীকৃত করিয়। মদশুন্য 

মাতঙ্গের ন্যায় শান্তবেগ হইয়া অবস্থান করিতেছে । বায়ু মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও 
প্রশ্রবণ সকলেই প্রশাস্ত। মেঘ-নিম্মুক্ত আকাশ মণ্ডল এখন কত সুন্দর | 

আর সান্ধ্গগনে শতরঙ্গের মেঘের খেল। কত মনোহর । অন্ুুরাগিণী নায়িক! 

নায়কের কোমল করম্পর্শে প্রীতি বশতঃ নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করিয়া 

যেমন শিথিল ভাব ধারণ করে সেইরূপ এখন কাঁর লোহিত বর্ণ। সন্ধ্যা! স্থন্দর 

চন্দ্র কর স্পর্শ প্রেমোৎফুল্লা 'হইয়। নয়ন তারা রূপ তারক সকল ইঈষং 

প্রকাশিত করিয়! স্বয়ং বগ্ রূপ অন্বরতল যেন পরিত্যাগ করিতেছে । নদী 

তড়াগের জল নির্মল হইয়াছে । পদ্ম, কুমুদ, কহুলার প্রস্ূটিত হইয়া! সরোবরের 
শোভা বিস্তার করিতেছে । চারিদিকে যেন কাহার অঙ্গকান্তি মাখিয়! 

শেফালিক1 গন্ধ বিস্তার করিতে করিতে কাহারও জন্য যেন অপেক্ষা 

করিতেছে । 

মহাপুরুষ অস্তরীক্ষ মণ্ডল দেখিতে দেখিতে ইহ] ধেন কাহারও নাভিদেশে 

মনে ভাবিয়। উর্ধে ধেন তাহার মুখমণ্ডল দেখিতে একাগ্র হইতেছেন। এমন 
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সময়ে রূপপ্রভায় দশদিক বিভাসিত করিয়া কে আসির! তাহার কাছে 
দাড়াইল | রজতগিরি এই মদজলকল্লোললোচন! কনক প্রতিমার দিকে চাহিতে: 
চাহিতে কি যেন কি ভিতরে মিলাইয়! লইলেন। নীলোস্তোজ-দলাভিরাম- 

নয়ন!, নীলাম্বরালক্কৃতা, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দুহন্মরীমুখী, অরুণাধরঞ্জিতবিশ্ব। 
পার্বতী তখন জ্ঞানময়, মহ(দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার এই সৌভাগ্য ? 
কে আজ স্থৃতিপটে ভাপিয়াছে? | 

কে ভাসিতে পারে তুমিই বল ? 

আর কে? এই ষে সম্মুখে আপিয়! দড়াইল | 

সত্যই ! 
কি দেখিতেছিলে? 

দেখিতেছিলম__যাহা দেখিলাম সেই এই | 
শুনিতে কি পাই না? 

শুন। এমন সুন্দর আর তকে অছে--যাহাকে দেখিতেছি সে তুমিই | 

ছোমুত্রি সঙ্গতাস্তে, ললাটে কুদ্রঃ, ভ্রবোষে ঘঃ চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ 
শুক্র বৃহল্প হী, নাসিকে বাবুদেবত্যে, দত্তোষ্ঠাবু ভরসন্ধ্যে, মুখমগ্রিজিহব| সরম্ব তী, 
গ্রীঝ। সাধ্যান্ুগৃহীতিঃ, স্তনক্বোর্ব্বসবঃ, বাহ্বোন্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জান্তমা কাশমুদ রং, 

নাভিরস্তরিক্ষং, কটিরিক্্রাপ্ী, জঘনং প্রাজপত্যং, কৈলাপমলয়াবুরূ, বিশ্বদেব! 

জান্ুনী, জনুকুশিকৌ জজ্বাদয়ং, খুর1ঃ পিতরঃ, পাঁদৌ বনম্পতয়ঃ। অঙ্কুলয়ো 

রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্তান্তেহপি গ্রহাঃ কেতুর্ম'সা খ্বতবঃ সন্ধ্যা কালস্তথাচ্ছাদনং 

ংবৎসরো1, নিমেষমহো রাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ। 

এই যে--এই যাঁহাকে ছাঁড়িয়) এক দণ্ডও থাকিতে পারি না এই যে 
মানময়ী, রঙ্গময়ী, প্রেমমরী ইহাকেই দেখিতেছিলাম। ধীহার সুন্দর তেজ- 

মণ্ডিত মস্তক স্বর্গলোকঃ ললাট রুদ্র, হৃদয় মেঘমণ্ডণ, চক্ষু্য় চন্দ্র সৃর্যয, কর্ণথয় 

শুক্র ও বৃহস্ফতি, ন।সিকারন্ধ, বায়ু, দত্ত ও ওঠ উভয় সন্ধ্যা, মুখরূপ হোমকুণ্ড 

অগ্নি, জিহব। সরম্বতী, গ্রীবার্দেশ সাধ্যগণ, স্তনদ্ব় বনুগণ, বাহুদ্বয় মরুতগণ, 

হুদয় পার্জন্ঠ, উদর আকাশ, নাতি অন্তরীক্ষ, কটিদেশ ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘন দেশ 
প্রজাপতি, কৈলাস ও মলয় পর্বত, উরু, বিশ্ব দেবগণ জানু জু, ও কুশিক জজ্ঘা, 
পিতৃগণ খুর, বনস্পতিগণ চরণ, মুহূর্ত, গ্রহ ধূমকেতু, মাস, খতু, সন্ধ্যাকাল প্রভৃতি 

অঙ্গুলি, রোম ও নখ ; সংবৎপর ধাহার আচ্ছাদন? দিন রাত্রি হূর্য্য চন্দ্র যাহার 

নিমেষ সেই আজ এই হইয়া আমার সন্ুখে। 
» ৩ 



১৮৬ উৎসব । 

কিতুমি! কে তোমার কথা বলিতে পারে? ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি 

মম. জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরদ্রম। এমন আর. কোথায় আছে? সত্যই 
“্যখাগিদে বানাং ত্রাঙ্মগোমনুষ্যাণাং, মের শিখরিণাং গঙ্গ। নদীনাং, বসন্ত 

ধডৃনাৎ, ব্রহ্মা প্রজীপতীনাং এবমসৌ মুখ্য] | 

অগ্নি যেমন দেবতাগণের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে 

প্রধান, জুমেরু যেমন পর্বতগণের মধ্যে প্রধান, গঙ্গ! যেমন নদীগণের মধ্যে 

প্রধান, বসন্ত যেমন প্কতুগণের প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান 

সেইরূপ এই নকলের মধ্যে গ্রধান। 

তুমি আগ হিমালয় রাগ্গ্ে যাইবে । আজ টৈলাসপুরী তমসাচ্ছন্ন হইবে-_ 
অ।র আমি? বলদেখি আমি কিকরিব? 

আমার ধ্যঠনে এই চারিপন যাইবে। চতুর্থ দিন অপরাহ্কে আমাকে 

আনিণ্ডে হুইবে। 

তাহ! আর বলিতে হইবে ন'। তুমি মেন£1 র'ণীকে শ্মরণ করিয়াছ-_- 

দেখিতেছ মেনক1 কেমন অবস্থার আছেন? আরবিলম্ব করিও না। 

মায়ের কথ স্মরণ করিয়! মা বাকুল হইলেন । ম1 তখন মাকে দেখিতে__ 

মায়ের পুজা! লইতে হিমলয়ে আসিতেছেন। মা আজ পিত্রালয় ম্মরণ করিয়া- 

ছেন। হিমালয় রাঙ্ের সকলের প্রাণ যেন উদ্বেলিত। কি জানি কার 

মঙ্গলচ্ছায়া যেন হিদালয়ে পড়িল। কি জানি কেমন করিয়া যেন সকলেই 

একটা! অপূর্ব স্বুত্তির ভাবে উত্তািত হইল; কি জানি কেমন করিয়া যেন 
পাখীর স্বর বড় মিষ্ট হইল; কিজানি কেমন করিয়! যেন সংসারী সংসার 

ভূলিল; কি জানি কেমন করিয়া যেন মুনি খষি আত্মভাবে বিভোর হইলেন, 

কি জানি কেমন করিয়। যেন সাধকের প্রাণ মন মাতিয়া উঠিল। এঁ গুন 
কে গান্__ 

ওকার মূর্তি রে মন জাঁন না কি উহ্থাবে, 
ওইত করেছে এই বিশ্ব রচনা, নৈলে হেন দৃপ্ত অকিতে বল কে পারে। 

দশ ভুদ্গ। দেখে মায়ের ভেবেছ রূপের শেষ, 

অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনস্ত বেশ, 

অনন্ত প্রেম লোলুপ। কদাচিৎ চিৎম্বরূপা/ 
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কচিদাকাশ স্কচিৎ প্রকাশ অনস্ত জগদাকারে ॥ 
ধরেরে সহস্র বাছ সহশ্র গ্রাহরণ, 

সহম্র চরণে করে অজত্র বিচরণ, 

সহত্র বদনে খায়, সহশ্র নয়নে চায়, 

সহত্র শ্রবণে শোনে কথারে ; 

সহত্র শির! না হলে, কেবা ওরে অবোধ প্রাণ; 

এতই গরবে করে সহঅ ধারায় স্নান, 

সহজ্র ভাবে বিভোর! সহজ জ্ঞানের অগোচবা, 

ওইত 'অহরহঃ বাস করে তোমার সহলর।রে ॥ 

অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্ত্রজাল, 

কতু কালী রূপে তারা করে ধরে করব।ল, 

কখন বা! সীতা হয় মূলে কিন্তু কিছু নয়, 

ব্রঙ্গাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে। 

আজ যেমন গোঁবিন্দের কাছে দুর্গা রূপে এসেছে, 

কাল দেখবে রাধা রূপে শ্তামের বামে বসেছে, 

তাই বলি এই কায়! কিছু নয় "শুধু মায়া, 

ধরলে পরে জ্ঞানের আলে। লুকায় আবার 'গুকারে ॥ 

গাঁনটীতে মাধক ধ্যানের অবস্থাগুলি অল্প কথায় বেশ বলিয়াছেন। রূপটিই 

অবলম্বন । ণগোবিন্দের কাছে ছুর্গারপে এসেছ*_তার পরেই অন্তরূপও 

তোমারই রূপ। সীতা, কালী, রাধা তুমিই। গুধু সকল 'আকারগুলিই* যে 

তুমি এ বলিলেও ত সব বল! হইল না । তুমি সহসাবে থাকিয়াও বিশ্বরূপে 

আছ। বিশ্ববূপে থাকিয়াও অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্ত্রগাল। 

“জগতের সব কর্ম তুমিই কর। তুমি চকোরে উড়াও শৃন্তপথে দেখায়ে 

পূর্ণিমার পিধুং আবার ভূলে ভূলাও ভ্রমরদলে বনফুলে যোগায়ে মধু।” আবার 

কখন পসতিক1 মন্দিরে শ্তাম। আনন্দের বাতি জালে! জানার দেখাও মা 

পাঁষাণীর কনা! শ্বশীন বধির ভীষণ আলো।” ৬গোবিনদ চৌধুরী মহাঞজন। 



১৮৮ উত্সব) 

বড় সুন্দর ভাবে মায়ের খেল! বলিয্নাছেন! আমর! লোভ স্বরণ করিতে 

পারিলাম না, আবার তার গান তুলিলায়। 

কি খেলা খেলাও ম। তুমি জীবন্ত পৃতুলি সনে । 
সেই জানে তোর খেলার মন্ত্র যে থাকে সদা তোর ধ্যানে ॥ 

রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে। 

আবার আমনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হঃয়ে, 

মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞান-হীনে ॥ 

ওম! সর্ধ্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল, 

আবার ভার্ষযারূপে ব্রহ্মময়ি ! তুমি প্রণয়ের খেল! খেল। 

ভূমি শিশু মূরতি হু/য়ে আলো। কর স্তিক1 গৃহ, 

আবার খেলিয়ে নানা খেলা অস্তে শানে লুকাঁও সেই দেহ 
মিছে মাত্ধাত্রমে জীবে ঘুরাও ম| ভুবনে ॥ 

ওম কারে করেছ রাজ্যোশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী, 
কারে করেছ পথের কীঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখ।বী | 

কেউ ব৷ স্থথে কাটায় নিশি পুষ্প শধ্যায় শয়ন করি, 

কেউ বা গাছের তলায় তৃণ শধ্যার ছুঃখে কাটার মা বিভ।বরী 

সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে ॥ 

ওমা কেমন মহামায়া তোমার পায় না পিধি বিষণণ ভেবে 

ম্মশ।নে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার নায় প্রভাবে । 

আপনার মায়ায় অপনি তুমি ব।তায়াত কর বারম্ব।র। 

'আবার নিজে বুঝণ! নিজের মায়! এমনি তোমার ম।য়ার বিকার 

সে মহামায়। দ্বিজ গোবিন্দ বুঝিবে কেমনে ॥ 

. রূপ, গুণ, কর্ম বা লীল! এই সকলে তোমার ধ্যান হয়। আবার শ্বরূপের 
স্থিতি ধ্যানে বুঝ যায় “তাই বলি এই কায়! কিছু নয় শুধু মায়া, ধরলে পরে 
জ্ঞানের আলে! লুকাঁয় আবার গুকারে ॥” এইটী শেষ ধ্যান। তাই বলি কর্ম 

কর-_নিত্য কন্ম তিন বেলায় তার প্রপননতার জন্ত কর। আবার ব্যবগাারিক 

সেবায় ডাকাটী পাকা কর, ক্রমে চিত্তগুদ্ধি হইলে ভক্তি পাকা হইবে। 

এইরূপ কর্মজা সিদ্ধি আসিবে। তারপরে নৈষ্ন্ম্য সিদ্ধিতে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই 

স্থিতি। ইহাতেই সর্ব ছুঃখনিবৃত্িরপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। 
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১৮88) প্র 
স্থলে আসিবার বহু পূর্বে নুগ্ষে, 'আসা হয়। প্রবল আসক্তির সহিত যে 

যাহাকে চিন্তা করে সে তাহার কাছে হুশ্্ম দেহে আসে । যে চিন্তা করে সে 

ভাবনা চক্ষে দেখিতে পায় যে তাহার প্রিয় ব্যক্তি কি করিতেছে; কি ভাবে 

আছে। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি বদি আস্ত ব্যক্তির চিস্তা না করে তখনও তাহার 

মনোরাজ্যে আসক্ত ব্যক্তি, সুক্্ম দেহে__ভাবনার দেহে থাকে । কিন্তু নানা 

কার্যে নান? ভাবনায় এ ব্যক্তি ব্যাপৃত বলিয়। উহ1!র মন, দণ্ডে দণ্ডে বহু স্বর 

ম্পন্দনে স্পন্দিত হয়! বহু স্পন্দনে মত্ত থাকে বলিয়া মন সেই আসক্ত ব্যক্তির 

ভাবন। ধরিতে পারেন1। কিন্ত যখন নিদ্রাকালে স্থল জগতের চিন্তা থাকেন৷ 

তখন স্বপ্নে আসক্ত ব্যক্তির এ চিন্তা তাহার মনের মধ্যে গ্রস্মুট হইয়া স্বপ্লাকারে 
দেখা দেয়। তাই স্বপ্নে আমর! আসক্ত ব্যক্তির মুত্তি দেখি । 

আবার প্রিয় ব্যক্তি যদি ঈশ্বর চিন্তা! লইয়! থাকেন তবে জাগ্রত অবস্থাতেও 

ঈশ্বর চিন্তার বিরাম কালে তিনি আপক্ত ব্যক্তির মৃত্তি দেখেন, আসক্ত ব্যক্তির 

কথা শুনেন। তিনি বলিয়াও থাকেন অমুক আমাকে এই সময়ে উগ্রচিস্ত! 

করিতেছে। 

তারপর আসক্ত ব্যক্তির যিনি প্রিয্ণ তিনিও ধর্দি আসক্ত ব্যক্তির উপরে 

আসক্ত থাকেন অর্থাৎ যদি উভয়ে উভয়ের উপর সমান ভাবে আসক্ত থাকেন 

আর উভয়ের আঁসক্তিতে কোন কপটত। না থাকে তবে স্কুল দেহ বহু দুর 

দুরান্তরে থাকিলে ও ইহারা ভাবনাময় দেহে সর্বদ] পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে 

কথা কহেন। এই মিলন অকপটভাঁবে হইলে স্থুল দেহেও ইহার কার্ধ্য হয়। 

কখন অধ, কখন পুলক, কখন হাসি, কখন মান অভিমান, কত রকম হইতে 

থাকে । পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তি অতি ছুলভি বস্ত। কিন্তু সাধারণ 

ভাবের আসক্তি যখন স্ময়ে সময়ে উগ্র চিন্তীয় প্রবপত] লাভ করে তখন ক্ষণ- 

কালের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের জন্ত একট] ব্যকুলত। তুলে। তাহার পর 

অন্তচিন্তা উঠিলেই ব্যকুলতা কমিয়া যায়। তবেই দেখা যায় অন্ত অভিলাষ 

ছাড়িতে পারিলেই প্রিয় ব্যক্তির সহিত হুক্মভাবে মিলন হয়। প্রপমে আসক্তি 

থাকিলেও “এক তরফ” এই আসক্তিতে যর্দি কপটত] না থাকে, ষদ্দি এই 

আসক্তি সেই একটী লইয়াই স্ফুরিত হয়, যদি তাহার প্রিয় ব্যক্তিতেই ইহা 

নিরন্তর মগ্ন থাকে তবে তাহার প্রিয় আসক্ত ব্যক্তির নিকটে জশ্বর মৃণ্তি ধারণ 

করে। সর্ব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া যাহার ভজন] করিবে তাহাই শ্ভগবান 



১৯৩ উঞ্লঙ: 

হইয়া যাইবে। কারণ তিনি ত সর্বারই ,আছেন। আমরা একাগ্র হইতে 
পারি ন! বলিয়া, আনর! অন্ত অভিলাষ ছাঁড়িতে পারিন। বলিয়। তাহাকে পাই 

না। মানুষে মানুষে অনুরাগ জন্মিলে সে অনুরাগ যে স্থায়ী হয় না, তাহার 
কারণ অনেক থাকে । অনুরাগ প্রথমে গ্রবল ভাবেই আসে? প্রথম অন্থরাগে 

সবই হ্ুন্দর। তাহাতে কোন দোষ থাকে ন| ক্রমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত 

ভাবন। আপিয়া সংশয় তুলে । মানুষ কি কখন ভগবান হয়? ইনিও ত অন্ত 

সাধারণের মত সুখে দুঃখে, রাগ দ্বেষে ব্যাকুল হন | ন।--ন'"_-ইনি শ্রী ভগবান্ 
হইবেন কিরপে? ইহা অপস্তব। ইহারও আধি ব্যাধি দেখ! ষায়। ইচারও 

আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি দেখ। যায় --এই সব যখন মনে উঠিতে থাকে তখন 

মনে হয় মানুষের ঈশ্বর হওয়! অসম্ভব । ইনি ঈশ্বর নহেন ইনি মানুষ, তখন 

এইরূপ বিপণীত ভাবনা হইয়া! যায়। এই যখন হয় তখন অনুরাগ আর 

রাখা যায় না। তাই বলিতে ছিলাম যে মুহূর্তে অনুরাগের বস্ততে অসম্তাবন] 

ও বিপরীত ভাবনায় দোষ দর্শন হইতে লাগিলঃ সেই যুহূর্তেই অনুরাগ দূরে 

সরিয়। গেল। কিন্তু আবার যখন তাহার গুণ দেখিয়া অনস্তাবন1! ও বিপরীত 

ভাবনা ক্ষণকালের জন্তও অন্তধ্যধত হইল তখন আবার অনুরাগ জন্মিল। 

পুর্ববকৃত অবিশ্বীসের জন্ত মন তখন বড়ই অনুতাপ করিল। আবার উগ্রভাবে 

ভজন চণ্লল। আনার যখন দোষ-দৃষ্টি জাগিল আবার তখন মবিশ্বাস আসিল । 

এই ভাবে অনুরাগের খেলা সাধারণ জীবে ও হয়_- | 

উমার মহেশ্বর আছেন। মহেশ্বরের কাছে থাকিলে উমার কিছুই মনে 

থাকে না। গিরিরাণীর কিন্তু উম! ভিন্ন কেহ নাই। গিরিরাণী সর্বদাই 

গিরিজার চিস্তা লইয়া থাকেন। এই শুরংকালে উমার সহিত মিলন হইয়াছিল 

বলিয়া-_এই কালের সকল দস্তই উমার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে । উমার 
রূপ, উমার গুণ, উমার কাধ্য, উমার স্বরূপ--এক কথায় উমার ধ্যান, উমার 

সম্বন্ধে উগ্রচিন্ত। রাঁনীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে আর কিছুই 

তভাগ লাগে ন। রাজ্প্রাপাদ ভাল লাগেনা, লোকজন ভাল লাগে না। 

শুধুই যে ভাল লাগে না তাহা নহে । “অব সন বিষপম লাগই" এখন সব 

বিষের মত লাগিতেছে। তাই রাণী হিমালয় রাজ্যের এই প্রাকৃতিক দৌন্দধ্য 
ভর একান্ত স্থানে আপিয়াছেন। আসিয়া যাহ] দেখেন তাহাতেই উমার 

স্্রতি প্রবলভাবে জাগিয়! উঠিতেছে। মনে মনে উমার কথ ভাঁবিতে ভাবিতে 
অভিভূত হইয়। রাণী মুচ্ছণপ্রাণ্ড হইয়াছেন। মেনকারাণী স্থমেরর কন্ধ|। 



শীশ্রীহ্গাপূজায়। ১৯১ 

মহাদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া! উম! মাতার কাছে আদিতেছেন। 

দ্নেহ আসিবার বহু পুর্ববে ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ আসিয়াছে । রাণী স্বপ্ন 

দেখিতেছেন । স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। রাণী উঠিয়া বসিলেন। 
আর দেখিলেন সম্মুখে রাঁজ। হিমালয় । রাণীর প্রাণ ব্যাকুল। বাণী চারিদিকে 

প্রক্কৃতির মধ্যে উমার স্ফুবণ দেখিতেছেন। পুষ্পগন্ধে উমার দেহের গন্ধ 
পাঁইতেছেন$ শেফালিকা ফুলে উমার রূপ দেখিতেছেন ? গুস্ফুটিত কমলে কমল 

-বাসিনীর জলভর1 চক্ষু দেখিতেছেন। আকাশে নানাবর্ণের মেঘের খেলায় 

উমার চঞ্চল বসন দেখিতেছেন। রানী থাকিতে পারেন নাকাদিতেছেন। 
আর গিরিকে ব্যাকুল করিয়া! তুলিতেছেন | বপিতেছেন-_ 

গিরি! গৌরী আমার এল কৈ? 

এ যে সবাই এসে দাড়িয়েছে হেসে 

(শুধু) স্বধামুখী লামার প্রাণের উম নেই । 

সুনীল আকাশে এ শশী দেখি-_. 

কৈ গিরি আমার কৈ শশি-মুখী-- 

শেফ।লিক1 এল উমার বর্ণ মাখি-_* 

বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী | 

নিঝরিণীর জল, হ*ল নিরমল 

এ এল হেসে শান্ত শতদল 

শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল 

(ওর!) তেমনি চেয়ে আছে কেবল তার! নাই। 

শরতের বায়ু যখন লাগে গায় 

উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখ। দায় 

যাও যাও গিরি আনগে উমায় 

উম ছেড়ে আমি কেমন করে রই। 
গিরিরাজ ব্যাকুল হইয়াছেন? সাস্বন! দিতেছেন, বলিতেছেন রাণি এত 

উতলা হইও না। একবার মহাদেবের কথা মনে ভাব । সমুদ্র মস্থনে সংসার 

ংসকারী অনলরাঁশির কথা মনে কর। নীলক কে বিষধারণ করির়| 

আছেন। বিষের জাল! বড় জাল1; শৈলাধিরাক্ত তনয়া ! আহ! কত শাতল। 



১৯২. | উৎসব । | 

মায়ের আমার শীতলত। পে বৈদিক, বিষের জাল! ভুলিয়া! যান। তাঁই 

একদও্ড ছাড়িতে পারেন.না, সদাই: 'ঝুকে বুকে ঝ্লাখেন। তুমি উতলা হইলে 
চলিষে কেন? মেনক! কীাদিতেছেন, বপিতেছেন, গিরি ! সুবর্ণ প্রতিম! আমার 

গৌরী--আর তোমার ভাঙ্গড় ভিখারী জামাতা । আমি ত কতবার কীদিয়] 
বলিয়াছিলাম--এই যোগীকে এই ভাঙ্গড় ভিখারীকে আম।র রাল-ছুলারী দিব 

না। কতইত বলিয়া ছিলাম-- 

যোগিয়াকে সঙ্গ না করুগি ব্যাম্যায় গৌরী মেরী রাজছুলারী । 

ইয়ং যোৌগিয়া কি ম্যায় জাত ন1 জান্থু কৌন পিতা কৌন মাহতারী ॥ 

য়হ যোগিয়া হায় ষাট বরকে] গৌরী মেরী বালী হায়-_, 

পৈর পদ্ম মাথে চন্দ্রমা কর্ণে কুগুল ভারী ॥ 

পয়ে পন্প মাথায় চন্দ্রম। কর্ণে কুল, আহ! কি রূপ দেখিপাম! দেখিস 

ভূলিয়। গেলাম । গৌরীকে দিলাম। এখন মার প্রাণ ধরিতে পারি না। 

রাজ। আর শুনিতে পারেন না। রাজ উঠিয়া গিয়াছেন। রাণী আবার 

মুচ্ছ1 গিয়াছেন। 

এমন সময়ে চারিদিকে বড় কোলাহল উঠিল । উমার সখীর৷ গিরিরাণীকে 

ংবাদ দিতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়াছে | রাণি! আর কেন শয়ন 

করিয়! আছ--ম! উঠ । 

গ! তোল গ। তোল বাধ ম! কুস্তল 

এ এল পাষাণী তোর ঈশানী। 

যুগল শিশু লয়ে কোলে  মাকৈমাকৈ ঝলে 
এ এল তোর শশধর-বদনী। 

ত্রিভুবন ধন্ঠে ত্রিতুবন মান্তে 

তোঁর মেয়ের তুলন! নাই বাঁণি 
এমন রূপ দেখি নাই কা+র হরে মনের অন্ধকার 

নাশ করে তোমার হরমনমোহিনী। 

ধর্লি যে রত্বু উদরে তোর মত সংসারে 

রত্বগর্ভ| এমন নাই গে রাণী 

আমরা ভাবতাম্ ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোমার মেয়ে 
উমী নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥ 
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উমী নাকি ভবের ভয়হারিণী” বলিতে: বলিতে পাচ সাত সখী রাণীর 
নিকটে আসিল। রাণী স্বপ্নে আবার উনাকে পাইয়াছিলেন পাইয়। হ্বপ্পেই 

কতকি বলিয়াছিলেন--বলিতেছিলেন-_- 

ওম! মনে পড়ে এতদিনে । 
এলি ম! ভবনে 

ওম] পিতা! মতা আকুল তব দূরশন বিনে । 

কুশল বল মাঁ শুনি জুড়াক তাপিত পরাণী, 
কোলে আয় মা ভবরাণী, 

ম। বলে বদনে। 

অকম্মাৎ সখীদিগের কোলাহল রাণীর কর্ণে গেল। রাণার স্বপ্ন ভাঙ্গি- 
ঘাছে। এমন সময় জয় জয় শব্দে চারিদিক আপুরিত হইল । গুহ গজাননচে 

কোল হইতে নামাইয়। দরিয়া উমা দ্রুতপদে মায়ের দ্রিকে আদসিতেছেন। মনে 

জানেন মায়ের অভিমান হইয়াছে | তখন বিশ্ব বিমোহিনী মায়ের অভিমানের 

উপরে নিজের অভিমান জাগাইয়৷ ছুটিয়া আদিতেছেন। আর চারিদিকে 

সকলে উমার জয়ধ্বনি করিতেছে 1 

উম1 এল এল জয়ধ্বনি গিরিরাণী শুনিয়ে । 

অমনি এলে!কেশে ধায়  পাগলিনীর প্রাঃ 
"উমার জয় বলিয়ে। 

উম! ছুবাহু পশারি মায়ের গলে ধরি 

অভিমানে ভাসে নয়ন জলে । 

কৈ মেয়ে বলে তত্ব করেছিলে 

নিতান্ত মা আমায় পাশ্গুরে ছিলে ॥ 

ওমা কৈলাসেতে সবে আমার কয় 

আই আই তোর কি মানাই 

শুনে মরমে মরে যাই 

বলি আমীর পিতে এসেছিলেন নিতে 

শিবের দোষ দিয়ে ক।দি বিরলে ॥ 



১৯২ . উগুলব। 

ওম শ্বপ্তর শীগুড়ী : নাহিক যার 

বলকেবা আদর করে তার, 

আমি থাকি ধরাসনে মনের অভিমানে 

আমার বলে আমায় ধরে কে তোলে। 

কি অপূর্ব হইল। ম1 মায়ের গণা৷ জড়াইয়! কাদিতেছেন, মেনকার চক্ষে 
অবিরল জল ধার1। মেনকা উমার চক্ষের জল যুছাইতেছেন। এমন সময়ে 
গুহ গজানন আসিলেন। মেনক। গুহ গজাননকে কোলে লইয়া! উপবেশন 

করিলেন উম! মায়ের নিকট বসিয়াছেন। আর চারিদিকে উমার সখিগণ 

জয়ধ্বনি করিতেছে__গিরিরাজ সপ্পুখে দণ্ডায়ম।ন ! এই দৃশ্ঠ জয়যুক্ত হউক ! 

_ গুহ গজানন রাজার নিকটে দৌড়িয় গিয়াছেন। রাণী উমাকে কোলে 
লইয়া! বসিয়াছেন আর কতই ছুঃখের কথা বলিতেছেন। উমা মনে মনে 
আশঙ্কা করিতেছেন বুঝিবা শিব নিন্দ। আপার হয়। রাণী বলিতেছেন-_ 

কেমন ক'রে হরের ঘরে ছিলি উমা বল্ম! তাই। 
কত লোকে কতই বলে শুনে লাজে মরে যাই। 
শুনতে পাই ম। পরে পরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে, 

তুই নাকি ম! হরের সঙ্গে 

সোণার অঙ্গে মাথিস ছাই। » 

উম! বিপত্তি গণিতেছেন। আর তুমি জননি ! তোমার উম! যদি স্বামী- 

গত প্রাণা হয় তবে তুমি কেন মেয়ের কাছে মেয়ের স্বামীর নিন্দা কর? উম! 

বিপত্তি গণিয়! স্বামীর আদরের কথা তুলিতেন। ভোল। যে তা জন্তই পাগল 

তাহাই বলিতে লাগিলেন। সে যে আধিবার সময় নয়নজলে ভানিয়! গিয়াছিল 

তাহাই বলিতে লাগিলেন । একটু চাপ দিয়] বলিতে লাগিলেন ।__- 

তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই-_ 
হাসে কাদে সদ্দাই ভোলা জানেন! মা আম! বই। 
দিতে হয় ম। মুখে তুলে, ন! হয় খেতে যায় মা ভূলে 

ভোলার কথা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই। 

ভুলিয়ে খন এলাম চলে, ভেসে গেল নয়ন জলে 
এক] পাছে যায় মা চ'লে আপন হারা! এমন কৈ। 



শীতীতপুক্কায় ১৯৫ 

উবার গদ্গদূ ভাঁষে ক্ষাণী বুবিতেছেন উম! ঘড় সুখে আছে। তবু 

ধলিতেছেন মা! তোর এত সুখ--তবে বল্ দেখি তোর সেণর অঙ্গ এমন কেন 

হইল? তোর অঙ্গের আভরণ কোথায় গেল? 
উম] তখন নিজের 'অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া হাসিলেন। 

হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন মা! আমিই কেবল অলঙ্ক!রের অহঙ্ক।র করিতে 

পারি। যেস্ব'মীর আদর পায়, স্বামীর আদরই যার আভরণ, তার আবার 

অন্য আভরণের কি প্রয়োজন মা? মা আমার কত সুখ কত সুখের আভরণ 

আমি পরি মা তাহ! কিনা বললে তৃমি বুঝিণে? শুন মা মামার কত 

আভরণ। 

নাই আভরণ এমন কথা মুখে এন নামা'আর।| 

আমি কেবল কর্তে পারি মা অলঙ্কারের অহঙ্কার ॥ 

«জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার সাজ।ন থাল, 

প্রাতম ধা-সায়ংকালে পরায়ে দেয় স্বয়ংকাল; 

আবার নিশাকালে বদলে পরায় 

তাতে আলো আধার দুই দেখা যায়, 

বল ম1। তবে কার মা ভবে আছে এমন অলঙ্কার ॥ 

কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল, 

পরি আমি স্থব-তড়িতের সুতায় গাঁথ। তারার ফুল, 

প»রে থাক তাই মা বলি ইন্দ্রধন্ুর একাবলী 

ত1 বৈ বৈজয়ন্তী কি মা পর্বে বৈজয়ন্তীর হার ॥ 

জীবের জীবন নাসার নোলক তা ত জানে সর্বজন, 

পদ্ম-পত্র জলের মতন দে।লে যে তা সর্বক্ষণ। 

জ্ঞান সমুদ্রের মহারতন, উপনিষৎ (আমার) কর্ণভূষণ 

মুকুট আমার সদানন্দ নাশেন ভবের অন্ধকার। 

বরাভয় মোর হাতের বলয়, তা ত সবায় জানা কথা, 

(আমি) করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তিফলে মাল! গাথা) 

মায়! যক্ত্রে কায়। ঢাকি, সদা সঙ্গোপনে থাকি 

নিতম্বে সতত পরি সপ্ত পিন্ধুর চন্ত্রহার ॥ 

অষ্টসিদ্ধির নূপুর পরি ত্বাইতে বেশী অনুরাগ 
পুণ্যগন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর 'লঙ্গরাগ। 



১৯৬ | -উউওসব। 

বর্ম! আমার 'অলক্তের. জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল? 

কালানল তাঘুল আমি চর্বণ-করি বারম্বার ॥ 
গোবিন্দ দেখেছে মাগো শ্থধাইলে বল্বে সেই, 

বাছ৷ বাছ] কীচ। মেঘের আমল! বেটে মাথায় দেই; 
পোহাইলে বিভাবরী শিশু-স্্যের সিন্টুর পরি. 

টা বেটে চন্দনের ফেটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥ 

ম। ও মেয়ের কত কথাই হইল। এ কথার অন্ত নাই । তাই বলিতেছিলাম 

কত বতসরইত পূজা আমিল, পু গেল । কিন্তু মাকে ঠিক করিয়া! একটু কি বুঝা 

হইল? বিল্পছে কি হইল? ষদিশ*পিন্ুহে”তেই গোল থাকিয়। যায় তবে কিদ্ধীমহি” 

হয়? আর ণ্ধীমঠি” যদি নাহয় তবে কি তিনিই সব করিতেছেন, তিনিই 

সবার প্রেরণা করিতেছেন তিমিই আত্মারূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, 

আবার বিশ্বরূপে সার! জগৎ ছাইয়! ভিতরে বাহিরে তিনিই আছেন, আর 

বিশ্ব লয় করিয়৷ তিনিই “আপনি আপনি” থাকেন ইহা! কি ধর! যায়? শ্রুতি 

যে বলেন-__ 

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্ পৃথিব্য অস্তরো 

যং পুথিবী নন্দ যস্ত পৃথিবী শরীরং 
যং পৃথিনীমন্তরে যময়ত্যষ ত আ্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ 

এই শ্রুতি বাক্যে ধাহাঁকে লক্ষ্য কর! হইতেছে তিনিই যে এই পৃথিবীর 
ছুঃখের সময়ে, পুথিনীর বিপর্যয় কালে, ধর্মের গ্র/নি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে 

যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন ইহণ বুঝিতে কি তখন কষ্ট হয়? তাই বলিতেছিলাম 

যখন সৃষ্টি থাকে না তখন যিনি “আপনি, 'আপনি,”--যখন হ্প্টি ভাসে তখন 

তিনিই সর্ব বস্তর অন্তরে বাহিরে অন্তর্যামিনীরূপে এবং ব্যষ্টি জগতে প্রতি 

জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজম।না_-তিনিই আবার দেবাস্ুরের বিবাদ 

মিটাঈবার জন্য কখন তুর্গ| কখন কাঁলী কখন রাম কখন কৃষ্ণবূপে অবতীর্ণা-_ 

এইরূপে “বিদ্পহে”ত করিলে আর ত আমাদের কোন গোল থাকেনা। 

তথ্খন ত.আমাদের দেশ জুড়িয়া এক মায়েরই পুঁজ! হয়। তাই পুজার দিনে 

আমাদের সা্প্রণারিকতা দূর করিয়'_-এস সকলে একবার এই মায়ের পুজ। 
করি। | 
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প্র শুন বিষবরণের বাজন। বাল্তিয়। উঠিল। এ দেখ মা বিহ্বমূলে দাঁড়াইয়া 
আছেন। এস এস মাকে বরণ করিয়া লই এস। আর “জটাজ,টসমা যুক্তাং 

এর সঙ্গে ম।কে আত্মারূপে, বিশ্ববূপিণী রূপে এবং*আপনি আপনি” রূপে বিশ্মহে 

করিয়। ঠিক ঠিক ধীমহঠি করি এস। তবেই প্প্রচোদয়াৎ বুঝতে পারিয়া 

ধন্য হইয়া যাইব। 

স্হির। 

তুমি যদি কেহ মোর ন। হইবে গোরি। 

প্রাতে উঠে কেন আমি তব নাম ম্মরি ? 

তোমায় আমায় যদি নাহি পর্চিয়; 

দেখিতে তোমায় কেন ব্যাকুল হৃদয় ? 

রজনী যবে আম হ্থখে নিদ্রা যাই, 

বিনিদ্র থাকিয়। “রক্ষ* শুনিবারে পাঈ। 

তুমি য'দ নও মোর নিতান্ত আপন 

তব ধ্যানে কেন প্রাণে শান্তি অনুক্ষণ ? 

তুমি মোর পর নও ওহে ভগবন্। 
মকল আপন হ'তে তুমিই আপন ॥ 

মায়িক এ লীল1 খেলা সকলি অস্থির | 

“তুমি আমি এক” ইহ! স্থির, স্থির, স্থির | 

স্বামী শিবানন্দ । 
জগদন্বা তপোবন বারদী ঢাঁক1। 



“রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড” গ্রচ্থের আলোচনা ।* 

ভবসাগর সম্তরণের তরী পরাবিগ্ার সারভূত শ্রীপ্রীগীতা যাছার নামাঙ্কিত 

হইয়! বঙ্গীয় সভ্যনমাজে পরমাদরের সহিত নিরন্তর গীত হইতেছে, গীতার 

শ্রোত। শ্রীভগবৎসমক্ষে “বুদ্ধিং মোহয়সীব মে” বলিয়া যে মহাগ্রন্তের দুর্ব্বোধত। 

স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন সেই ্রাস্রীগীত! গ্রন্থের ব্যাখ্যা ইহ] গাপেক্ষা উত্তম 

হইতে পারেন৷ এবম্িধ পাঠক বাক্যে ষিনি প্রতিনিয়ত অভিনন্দিত হইতেছেন, 

উপাধি বিগমে ব্যগ্র হইলেও জ্ঞানী ভক্ত সাধক প্রভৃতি উপাধি দ্বার অগণিত 

পণ্ডিত মুখে সতত যিনি ক্ষীন্তিত হঈতেছেন, বলোত্তম জ্ঞান ও তপন্ত। যাহার 

সম্বল, ভক্তির ধিনি মুর্ত বিগ্রহ, বৈধকন্্ম বশে চিত্ত যাগার একান্ত নির্মূল, 

“আত্মা বা অবে দ্রব্য" ইত্যাদি মহাশ্রুতি বোধিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ষিনি 

চির পরিতৃপ্ত, মেই পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত র/মদয়াল মজুমদার মহোদয়ের 

নিরপম দ্বিতীয় কৃতি "রামাদণ 'অযোধ্যাকাণ্ড” পাঠ করিয়া একান্ত গ্রীত 

হইলাম | ইনি কপাপূর্বক স্নেহের প্রেরণায় আম।কে একখগ্ পুস্তক প্রদান 
করায় আমি নিজকে ভাগাবান্ মনে করিতেছি । আদিকবি মহষি বান্সীকির 

রামায়ণ প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়। পবিত্র শ্রীরামচরিত্র বিশদভাবে বুঝাইবাঁর 

জন্ত লিখিত এই রামায়ণ এক অভূত্তপুর্বব গ্রন্থ । 

বিবিধ রামায়ণ ও গ্রন্থাস্তরীয় শ্রীরাম চরিত্র বন সম্যক পর্যবেক্ষণ করিয়া 

্রপ্ধ হইতে নবনীতের মত সমস্ত উপনিষদ হইতে শশ্রীশ্রীগীতা”র মত শ্রুতি 

হইতে আপরধর্মশাস্ব সমূহ্থের মত শ্রীরামচরিতরূপ বিশাল গ্রন্থ সমূত্র হইতে 

অভিনব রামারণরূপ এই মহারত্ব অতি সমাদরে পরম যত্ে সংগৃহীত হইতেছে | 
কত দীর্থ ভাবনায়__কিরূপ কঠে'র সাধনায়-_-শ্রারাম বিরহে কত অমিতনেত্র 

জলে বক্ষ:স্থল সিক্ত হইলে, পরকীয় বক্গঃ অশ্রুসিক্ত করিতে দক্ষ, পরকে শ্রীরাম 

ভাবনায় নিযুক্ত করিতে সঙ্গম, এবঘ্িধ পরম হৃগ্ধ বাক্য লিখিত হইতে 

পাবে__তাহা! নিরূপণ করিতে অনধিকারী আমি এক।স্ত অক্ষম। 
০.১ 

৮ পপ পা খা ৮ 

* যদিও এইকগ প্র প্রশংসা সা এই পত্রে বাহির কর! শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তথাপি 

পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করি, উহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণে বু লোকেই 

মুগ্ধ; তাহার আগ্রহাতিশয্যে ইহা প্রকাঁশ করা হছইল। উৎসব সম্পাদক ] 

পেজ পল তাল 



(রামায়ণ অফযোধ্যাকাণ্ড” গ্রন্থের আলোচন। । ১৯৯ 

তথাপি প্রানি চরিড় জিক্কান্গ পজ্জনগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই 
আদ্দিকবি মহর্ষ বালীকি বেদব্যাস প্রভৃতি হইতে কালিদ।স ভবভূতি ভটি বা 
ভর্তৃহরি পধ্যস্ত তৎপরে তুলসীদ।ন ক্ৃত্তিবাস রঘুনন্দনাদি পর্যাস্ত পর-_পর্রত্রাণ_ 
কামী মহনীয় রামভক্ত মহাত্মাবৃন্দ শ্রীরাম চরিত্র বর্ণন। করিয়! ভক্তির প্রাণে যে 

অনুপম রসমাধুর্ধ্য আনয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত রস মাধুর্য একত্র উপভোগ 
করিতে হইলে, শ্রীরাম চরিত্রের অখিল বৈশিষ্ট্য নিগৃঢ় তত্ব সম্যক বুঝিতে হইলে, 
রীপ্রীসীতারামের অপূর্ব লীলার প্রন্কৃত রূপ হেতু ফল প্রভৃতি যথার্থতঃ উপলব্ধি 
করিতে হইলে শান্ত্রততবজ্ঞ রসভাব পটু কবিচিত্তহারী ভক্তপ্রবর ভক্তিভাজন 
শ্রীযুক্ত রামদরাল মজুমদার মহোদয়ের নিরূপম “রামায়ণ” অধ্যায়ন করুন। 
গ্রন্থের আরম্ত হইতে প্রায় পত্রে পত্রে প্রতি ছত্রে প্রকাশমান করুণামৃস্ত 
শ্রীরাম জানকীর উপাদনাক্রম পরহিত ব্রত লেখকের কি মহোন্দেশ্তই সুচন! 
করিতেছে ? জুযোগ্য লেখক বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র মথিত কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির 

নিগুঢ় রহস্ত বিভিন্নস্থানে অতি সংক্ষেপে নিরূপণ করিয়! পাঠককে তাহাতে অনুরক্ত 

করিবার জন্ত কত বিনীত বচনবিষ্ত।স নৈপুণ্যে এঁকান্তিক জনকল্যাণ-কামনা 
ব্যক্ত করিয়াছেন। স্থযোগ্য পাঠক, শ্রীশ্রীসীতারামের অনন্ত করুণার কথা 
বারশ্বার পাঠ করিয়া অবশ্যই ভাবিবেন ;-_-মহনীয় লেখক ইহাদের করুণ। 

লাভে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়ছেন। শ্রীরাম যে তাহার প্রতি দয়াল, :তিনি ষে 

শ্রীরামের দয়! লাভে ধন্ত হইয়াছেন ;-_-এই্ট গ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দ্বিত্বারিংশ- 
দধ্যায়ে পরিসমাপ্ত এই গ্রন্থ “অযোধ্যাকা” এই সংজ্ঞার অন্বর্থ-ক সম্পূর্ণরূপে. 
অন্থুসরণ করিয়াছে । করুণাময় শ্রীরামচন্ত্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্ত যোগেশ্বরী 
জগল্পক্্ীকে লইয়! অনগ্করূপ লক্ষণের সহিত অযোধ্যার সমস্ত কর্মকাণ্ড সমাপ্ত 

করিয়া বিদায় হইলেন,_বিপুল অযোধা|। বিশাল হাঠাকাবে অরণ্া শ্রীধারণ 

করিল, নকল সংসার শোককালিমায় আবৃত হইয়। অরগ্যকাঁ্ডের হুচন। করিল। 
কি এই অভূতপূর্ব চিত্র ?? 

_ মহনীয় লেখকের গভীর অন্তস্তণ হইতে উখিত শ্রীরাম ব্রিহের তপ্ত 

নিঃশ্বান তাৎকালিক বিরহদশীকে মূর্ত করিয়াই যেন অক্ষরচ্ছলে প্রকাশ 

পাইতেছে। মনের মোহান্ধকার চিরবিদূরিত করিবার চরম উপায় *এই 
শ্ীপ্ীরামবিরহতিমির ভক্তের চিন্তাকাশে জ্ঞান মিহির উদ্ভাসিত করিয়া! কি 
অদ্ভুত কাণ্ডই করিতেছে ? 

মহনীয় এই গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীরানচন্দ্রের রা্যাভিষেক হুচনা হইতে 

বনগমন বৃত্তাত্ত-_পুত্রবিরহিনী' কৌশল্যার প্রতি স্ুমিত্রার সাত্বনাস্ত 



২০৪ ক উত্সব | 

ঘটনা মধ্যে ঝাণী কৈকেয়ীর প্রাধা্ত লক্ষ্য কিয় হী স্বাদ 'সমৃহকে 
*উৎসবপর্ধর রাণী কৈকেয়ী”  পবিত্বপর্ষে রাষ্জী: কৈকেয়ী” ও. বিষ! দপর্বে 

রাণী কৈকেয়ী* এই সংস্ঞাত্রয়ে বিভক্ত করিয়া &ঁ -অংশ সমষ্টিকে “ লাগ্থলীলা” 

রূপে নির্দেশ করতঃ দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত -করিয়াছেন। এ সমাদ 

ঈমৃহ মহুধি বালির রাঁমায়ণে চতুশ্চত্বংরিংশ অধ্য।য়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 
অভিনব পথে নিরুপম উপায়ে শ্রীরামচরিত্র চিত্রিত করিবার ধন্তা” এই প্রযত্ব 

রাণী কৈকেয়ীর ম্বভাবকে ভিত্তি কিয়! কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হঈয়াছে। 

রাণী কৈকেয়ী শ্রীরামগীলার মূল, বিশ্বমঙ্গলের হেতু | শ্রীরামবিরচ সম্পাদন 
করিয়া ভক্তের প্রাণে শ্রীরাম বিরহের তীব্র বেদন! জাগাইরা দূরবর্তি ক্লেশ. 

লভ্য মহামিলনের হুচন| যিনি করিয়াছিলেন, জগন্লিয়স্ত।কে নিয়ন্ত্রিঠ করিবার 
সৌভাগাচ্ছলে অপীম কলঙ্ক যিনি বিদ্রপরম্পরামধ্যেও উন্নতশিরে বহিয়াছিলেন, ' 

যিনি বিশ্বপ্র্তিকে পতির জন্ত অরণ্যে পাঠাইয়। দীর্ঘ ছুঃখে নিঃক্ষেপ করতঃ 

সতীর কর্তব্য প্রস্থতিকুলকে স্থুচারুরূপেই বুঝাইয়াছিলেন, লক্ষণের ভ্রাত 

গ্রীতি ভরতের পরীক্ষা! সুমিত্রার পরার্থতা প্রভৃতি মহনীয় ঘটন! যাহার 

প্রস্তাবে গ্রকটিত হইল--এক কথায় মায়ামীননুষকে বিনি বিশ্বের 'সকাশে 

প্রকাশ করিলেন, অ'ছ্চলীল!র গুরুকেন্দ্র সেই কৈকেয়ীর কর্মাধারা পর্বত্রয়ে 

বিভদ্ক হক্ব! কৃতকৃত্যলেখকের অমর-তুলিকাঁয় একান্ত মনোরমভাবে চিত্রিত হুই- 

যাঁছে। গ্রন্থের প্রারস্তে সৎসঙ্গ বিষয়ে গোস্বামী তুলসী দাসের ছয়টা শ্লোক উদ্ধৃত 

“হইয়াছে, সঙ্গের ফল ও হেতু পর পর বাঁকে উদবাটিত হইয়াছে । প্রথমাধ্যায়ে 

রাণী কৈকেয়ীর গৃঢার্থ অস্তঃপুরে মহ।রাজ দশরথের শ্রীরাম চিস্তাসে চিন্তার 

মহধি বাশীকি প্রযুক্ত শ্রীরাম, বিশেষণ বাক্য সমূহের বিশদ অর্থ ও তাহার 
তাৎপর্ধ্য নির্দেশ) পরে ব্রীঞ্জানকীর ভাবন1; ক্রমে সাধনোক্ত পথে শ্রীশ্রীসীত।- 

রামের ধ্যান পরিপাকে মহারাজ দশরথের সঙ্কল্প বিলয় যথাশান্ত্র নিরূপিত 

হইয়াছে | সংক্ষেপে তেমন দুরূহ বিষয়ের এনন্বিধ বর্ণনা ভাষার সম্ভবতঃ এই 

প্রথ$। তীযাধারে কালও অনৃষ্টের প্রভাব এবং ততবার! শ্রীরাম নির্বাসনের 
প্ররৌীজন সাপ়্ান অতি জ্ঞাতব্য বস্ত। সুযোগ্য পাঠক উক্ত অধ্যায়দয়ের প্রষ্ঠিপাপ্ঠ 

অর্থ শ্রণিধান দ্বার] বুঝিতে সক্ষম হুইবেন। পঞ্চমে-_-শ্রীরাম জানকীর 
বাসস্থার্ন কনফ বনের বর্ণনায় আসন্তর পদ্ম ত্রয়ের উপাসনোপযৌগী স্বরূপ 
নির্দেশ একান্ত শিক্ষনীয়রূপে যোগ। পাঠকের চিত্ত অবশ্যই আকর্ষণ করিবে। 
উহ! ষেকেমন তাহা লেখকের ভাষায় বলিতে" ইচ্ছ্ি হয়__-“যে জানে সেই 



রামায়ণ অযোধ্য।কাণ্ড গ্রন্থের আলোঁচন|। ২০১ 

জানে”! যষ্টে_্ররাম নারদ সম্বাদ ও মহধি নারদকত স্তুতি একাস্ত শিক্ষা 

স্থানঃ “ভগবান্ বেদ ব্রদ্গ সম্ভব মহবি বান্সীকি হইতে রাগায়ণরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে,শ্রীরামচন্দ্র সেই বেদ বেছ্চ পরম পুরুষ” এই পরম তত্ব মনোরম ভাবে 

প্রতিপাদনের জরন্ত কঠোর দর্শন সিদ্ধান্ত সমূহ অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন স্থানে 
উল্লেখ করিয়া মহনীয় পেখক যে অসীম লেখ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার প্রত্যেকতঃ নির্দেশ অসম্ভব। পাঠক, ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীহ্বীসীতা রামের পূর্ণ 
পরিচয়ের সহিত স্বীয় জীবভব দেহত্রয় ও তাহা! হইতে মুক্তি) এবং তৃভার 

হরণার্থ অন্গর সংহার, চতুর্দশ ব্য বনবান, তদন্তে রাবণের প্রান ক্ষয়ে সবংশ 

ধবংস এই কর্ণ ধারা জিজ্ঞান্ু ব্রদ্মাকে জানা ইহার জন্ত মহবি নারদের প্রতি 
শ্ীরামের উক্তি প্রভৃতি পাঠ করিয়া ক্রমে ভক্তির পথে আস্তর গতি অবন্তই 
লক্ষ্য করিবেন। সপ্তমে--ভগবান্ রামচজ্রের প্রতি মহারাজ দশয়খের উপদেশ 
অত্যস্ত উপাদেয়, রামভক্ক কৃত্তিবাস ও বঘুনন্দনের সরন বাক্যাবলী দ্বারা! উহ! 
সমধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে । 

আষ্টমে_ ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণার্থ দেবারাধনায় নিযুক্ত রাণী কৌশল্যার 

স্বরূপ নির্ববাচনচ্ছলে এদিনে তেমন রমণীর অত্যল্পত| ও সত্যদর্শী মহর্ধি বাঁন্শীকির 

ষোগ প্রভাবে রামচরিত্র জ্ঞান__-এতদুভয় বিষয়ে পবিত্র পর্্যালোচণ! অত্যন্ত 
হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে। 

নবমে-__শ্রীস্ীসীতারাম ইক্ষকুকুল গুরু মহষি বশিষ্ঠ দেবের অভ্যর্থনা করিলে 
মহধির গভীরার্থ স্ততি-_”পৌরোহিত্যমহং জানে” ইত্যাদি স্থবিদিত উক্তি 

পাঠকের প্রাণে অভূত পূর্ব আনন্দ আনয়ন করিবে। 
 বিশ্বপর্ধব-দ্বিতীয়াধ্যায়ে মন্থর! কৈকেয়ী সম্বাদ লেখ নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন । 

মন্থরা_দেব কাধ্যার্থ প্রেষিত অপ সরা যেমন করিয়! দেবকার্য্য উদ্ধার করিল, 

যে ভাবে তাহার সঙ্গ ফলে টৈকেয়ীর বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটিল, বাণী দেবপ্রেরণায় 

প্রথমে মন্থরার পরে কৈকেম়ীতে প্রবেশ করিয়া যে সকল দারুণ কথার অব- 

তারণ। করিলেন, মহনীয় লেখক, আদি কবির বাক্যাবলী উ্ত করিয়া! তাহার 

বিশদ ভাষ্য রচন1! করিয়াছেন । মনে হয়--মন্থরা ও কৈকেম্ীকে সম্যক 

বুঝিতে হ্টলে তাহাদ্দের বচন ভঙ্গীর মন্দ জানিতে হইলে এই ভাবগ্রাহ্থী 

লেখকের বিশদ বচন পরম্পরাই এক মাত্র উপায়। অন্রত্য লেখ নৈপুণ্য 

দর্শনে পাঠক অবশ্যই বিশ্মিত হইবেন। বিষয় বিষ কত ভীষণ! অসৎ সঙ্গ 

কেমনভয়ঙ্কর ! হুরস্ত কামনা! জীবকে কি গভীর অন্ধকারে লইয়। যার! 

কাঁণের গন্ধ কতদূর অন্ধ করিতে গারে ! পরস্ীহিংত্রের মন কতন। বিশ্রী 

€ 



২৪২ উত্সব। 

করিতে সহর্থ? এববন্বিধ প্রশ্ন নিচয়ের সমাধান পর্যয।লো5ন ফলে পাঠকের মনে 

কিশব'রহস্তের আবৃত এক অংশ উদ্থাটিত হইবে |, এদিনে সংসার মঞ্চে কৈকেমী 
মন্থরার অভিনয় অত্যধিক ঘটিতেছে দেখিয়া! 'মহনীয় লেখক জন সমাজকে 

সাবধান হইতে উপগ্চেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ গ্রসঙ্গে শাস্ত্র ও 
'সদাচারাদিতে অন্ধাশীল অতীত জন সমাজের উন্নত অবস্থার পর্্যালোচন1 এবং 

'বর্তমান কালে শাস্ত্র ও সদাচারাদিতে শ্রদ্ধাহীন জনগণের বিবিধ দুরবস্থা ও 

তাহার প্রতীকারোপায় প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাশাস্ত্র বিবেচন। 

লেখকের অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিষ্পষ্ট নিদর্শন। এই ক্ষীণ পুণ্যকালে সকল 
উপদেশ পাঠকের মহোপকার বিধান করিবে। বাহুল্য ভয়ে অপর অধ্যায় 

অমুহের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। তারক ব্রহ্ম রাম নান ভব সমুদ্র পার 
হইবার চরম উপার, সর্বপাপ নিবৃত্বির শেষ সম্বল ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । 
একদ। রামনাম বলে লবণ সমুদ্র পার হইবার পূর্বকালে রামপ্রিয়্ কপীস্বর 
বলিয়াছিলেন-_. ৰ 

শ্যন্নাম স্থৃতি মাত্রতো২পরিমিতাং সংসারযারাংনিধিম্ । 

তীত্বণ গচ্ছতি ছুর্জানোংপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্ ।” 
“ অন্ততঃ অস্তিমে সমুচিত ভাবে সেই রামনাম লইয়া চিরকৃতার্থ হইবার জন্ত 
শ্রীরামচরিত শ্রবণ একান্ত আবশ্তক, ইহা ধাহার1 মনে করেন, রামচরিত শ্রবণে 
কিছুমাত্র কামন! ধাহাদের আছে, তীহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই 
রামায়ণখান। পাঠ করুন। পাঠকালে মনে হইযে বঙ্গ ভাষার সাহাষ্যে গ্রীরাঁম 
চরিত্র বুঝিবার ইহাই চরম উপার়। শব্দ ইহার অধিক আর নির্বাচন করিতে 
পারে না ভাষা যতটুকু বুঝাইতে পারে তাহ! এই লেখকের অমর লেখনীতে 
সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে । লেখকক্ৃতার্থ হইয়াছেন। 
:.. পাঠকবৃন্দ বহু স্থানে মহধি বান্মীকির শ্লোক ও তাহার প্রকৃত বঙ্গানুবাদ 
দেখিতে পাইবেন এবং স্থল বিশেষে মহানাটক দেবী ভাগবত ও বিভিন্ন 
রানায়ণের শ্রেক ও তাহার বিশদ বঙ্গানুবাদ এবং গোস্বামী তুলসী দাস 

কৃ্তিবাস রঘুনন্দনাদি রাম ভক্ত কবি বুন্দের স্থললিত শ্লোক সমূহ পাঠ করিয়া 
অত্যন্ত প্রীত হইবেন। 

 এবঘিধ অভিনব প্রক।রে অচিরে এই রামায়ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হউক, পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মন্জুম্দর মহোদয়ের সাধনার ফলে জন সমাজে পরমকারুণিক 
্ীশ্রীদীতারামের গতি একাস্তিকী ভক্তি সমধিক বর্ধিত হউক, ইহাই করুণা- 
কর বিধাতার পদে বিনীত প্রার্থন! ইতি। 
১ | শ্রীউপেন্দ্রচন্ত্র তর্কাচাধ্য 
টি পভ | .কবীক্স কলেঞ্জ গেল1, বরিশাল |. 



(ওগে।) 

(আমি) 

(ওগো) 

 ছুয়ারে । 
তোমারি ছুয়ায়ে বসতি আমার 

ষাতায়াত দিবা রাতি 

উঞ্জলি উঠিছে দশদিশ ভরি । 
তোমার শ্রীমঙ্গ ভাঠি 

ভৃষার ছলনে মুগ্ধ মম মন 

ঘন ঘন পথ চাই 
এত কাছে তুমি তোমায় আমায় 

তবু কেন দেখা নাই 

তোমার চরণ পরশ শবদে 

ভরিত আমার প্রাণ 

শুনিব কি আর মন্ত্র পৃঙ আহা, 

সে পদ নূপুর তান। 

হদয় পরতে অঙ্কিত আমার 

সে রাঙ্গা চরণ তল 

চাপি করতলে লুব্ধ মানস, 

মাথায় আখির জল। - 
দেব গ্রীতি হেতু দয়! শীলতায়, 

উদ্দিলা যেমন ইন্দু 
উদহে তেমতি মথি হৃদানুধি 

বিতরি করণ! সিন্ধু । 

এ নব বরষে নূতন উল্লাসে | 

শ্রীপদে লইনু ঠাঁই 

কল্পতরু তুমি আমায় বাসন! 

অবিদ্দিত তব নাই। 

শ্রীরাজপালা দামী 1 



শ্রীপ্রীনামাস্ৃত লহরী। 
আমায় ডাকৃছিম আমি এসেছি। 

এম তুমি আমার দয় কমলে ব'গ। 

আচ্ছা তুই নাম কর আমার নাম শুন্তে আমি বড় ভাল বাসি। 
তবে নাম করি সীতারাম সীতারাম হরেকুষ হরে রাম। 

দেখ ভক্ত আমার প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয়, ভক্তকে যত ভালবাসি সেরূপ লক্ষমীকে 

অথব] আমাকেও ভাল বাসি না। 

আমার বড় ভক্ত হ+তে ইচ্ছা করে। 

তা তুই ভক্ত 5। 

তার উপ।য় বলে দাও । 
কেবল সদ সর্বদ। নাম করলে ভক্ত হতে পার্বি অবিরাম নাম কর। এই 

কলিযুগের জন্য নাম কীর্তন রূপ মহাধজ্ঞের কথা বলেছি, ষে নাম কীর্তন কর্বে 

সে জামাকে লাভ করবেই; 'মামার নিকট আস্বার নাম কীর্ভনই সুন্দর নিরাপদ 

পথ; এ পথে কোনও ভয় নাই, পথ ভূল হবার নয় এ পথে আমার কিস্কর,পুলক 

অশ্রু রোমহর্য কম্প শ্বেদ অঙ্গ বিক্রিয়া তোকে আনন্দদান করতে করতে আমার 

কাছে লয়ে আস্বে এ প্রেমের পথ আনন্দ দিয়ে গড়া; যেদিন হতে মানুষ 

এপথে চল্তে আরম্ত করে সেই দিন হতেই আনন্দ পায়। 

দেখ 'ছুমি যা বল্ছ পন সত্য কিন্তু মাঝে মাঝে সব কেমন করে 

দাও কেন? 

দেখ একটা দ্রব্যের আন্ব।দ যদি কেচ নিত্য গ্রহণ করে তাহলে হার মাধুর্ষা 

থাকে না তাই কখন কখন আমি তোকে সাড়। না দিয়ে পাশে দীড়িয়ে রঙ্গ 

দেখি তুই যখন আমার সাড়। ন। পেয়ে আকুলি ব্যাকুলি কুরিস্ কাতর হুয়ে 
গড়িদ্ সেই সময় ধীরে ধীরে এসে তোকে স্পর্শ করি। 

তাহলে রস ন। পাওয়া! তোমারই রঙ্গ ? 

হারে সবই আমার খেল.। শোন্ আমার আশ্রয় গ্রহণ কর্লে ভক্ত চির 

দিনের জন্ত নর্ভয় হয়ে যায়; "আমার সুদর্শন চক্র ভক্তকে প্রতিনিয়ত রক্ষা 

করে, আমার দূত গণ ভক্তকে রক্ষা কর্বার জন্য সর্ব! সর্বত্র বিচরণ করে 

ও অলক্ষিতে ভক্ত গণের আধি ব্যাধি দুর করে দেয়। 
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_ 'আক্ষা! আমার সকল ডাক ভূমি গুম্তে পাও? 
তুই হাপালি। হারে আমি তোর অন্তরে বাস করি এ কথা কি 

তুলে যাচ্ছিস? 

তাওত টা তবে আমি তোমায় মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি কি ন1! তাই মনে 

করি তুমি বুঝি দুরে থাক। 

শোন্ কেবল আমি কেন তুই যখন যেখান ৬,তে ডাকিস্ না কেন সে ডাক 
তৎক্ষণাৎ নারদ ব্যাস শুক সনাতন বাল্পীকি বশিষ্ঠ উদ্ধব অক্রুর গোপ গোপী 

ও হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণ শুনিতে পায় ;সে ডাকে মামি স্থির থাকতে পারিনা 

তোর কাছে ছুটে আসি। 

কৈ আরমত তা বুঝতে পারি ন1। 

'ষে সময় তুই অন্ত চিস্ত। করতে করতে নাম করিস্ আমি এলেও আমায় 

দেখতে পাস্*ণ। আমার আসনে বিষয় চিস্তাকে দেখে আমি ফিরে যাই 
আবার ডাকিস্ আর আসি আবার ফিরে যাই তোর হায় কমলে ন্স্তে 

গিয়ে বসতে পাই না। 

আহ। আহা তুমি আমার ভন্ঠ এত কষ্ট কর! তুমি আমায় এন ভালবাস ! 

দাও 'আমার বিষয় চিন্তা সরিয়ে দাও আমার বিষয় বুক্ষ করুণ। বভ্রাঘাতে 

দগ্ধ কর আমি কেবল তোমার নাম লয়ে থাকি ! বল বল নল কবে আমার সেদিন 

হবে যেদিন সদাসর্বদ1 তোমায় নিয়ে থাকৃতে পার্ব? 

একথ। অনেকবার বলছি আবার বণি মে দিন তোমার রসন! অনিবার 

আমার নাম ঘোষণ!। কর্বে। 

আচ্ছ। ভক্তি হীনের শু কণ্ঠের ডাকও কি তোমার কাণে যায় ? 

দেখ একট! ক্ষুদ্র পিপীলিক। তার ক্ষুদ্র চরণ যেমন ভাবে হক যদি 

সমুদ্র ম্পর্শ করে যেমন সে স্পর্শে অতি ন্ুক্ষভাবে সমস্ত সমুঞ্জে একট! তরঙ্গ 

উঠে সেই রূপ ষে যেগ্থান হ'তে হ'ক. ম্েরূপ ভাবে হুক আমান ডাকৃলে আমি 

সে ডক শুন্তে পাই আবার বলি সে ডাকে শুধু আমার কেন অখিল ব্রন্ধা্ 

স্থিত সমস্ত ভক্তগণের হৃনয়ে একট! স্পন্দন উঠে; নামকারীর শুফ কণ্ের ডাক 

হলেও ভক্তগণের সরসন্ৃদয়ে সে ডাক স্পন্দন তুল্তে সমর্থ হয় তখন ভক্তগণের 

পুণ্য আশীষ ধারা তাদের শিরে বর্ষিত হর, তাদের পাপ ক্ষয় হয়ে যায়, ভক্তি 

লাভ করে.ক আর তখন শুষ্ক থাকেনা । হীরে প্রমাদ বশে আগুন দাহ 

পদ্দার্থে পড়লে কি আগুন ক্ষমা! করে না বিকার গ্রস্ত রোগী অজ্ঞান থাকে বলে 



২০৬ উত্সব 

ওষধ তার কোন কাজ করে না?: ও সব-কিহুনয় নামের অলীম- শক্কি।- একথ। 

ভূলিস না। যার! বলে সর্বদখ নামকারীকে ও: এন্তাক্স কাধ্য 'কর্তে মোখেছি 
তার বুঝে ন। যে মানুষ স্তায় অন্ত।য় যেকাজ করে তার কারণ পূর্ধ্ব কর্ণা, পুর্ব 

জন্মের তক্কৃতি বশে হয়ত -নামকারী কোন অল্তার কার্ধা করেছে, তাষলে তার 

জন্মাস্তরীয় মহান্ুুকৃতের ফল স্বরূপ আমার নাম নিয়ে সর্বক্ষণ থাক্বাক চেষ্টা 

কর কি বার্থ হয়ে যাবে? না তা হতে পারে.ন! নামকারীর সমস্ত পাপ আমি 

দূর করে দিব । যে এরূপ ভাবে নামকে আশ্বাস করে সে আমাকে বা আমার 

শান্্রকে মানে ন|। শাস্ত্রে পরে পত্রে ছত্রে ছত্রে খুঁজে দেখলে দেখ.তে পাবি যত 

বড় লুছুরাচার হক না কেন'যত বড় কঠিন হৃদয় হক ন| কেন-সে যদি নাম জ্াশয় 

করে, আমার শরণাপন্ন হয় আমি তার ময়ল! ষাটী সধ ধুয়ে দিয়ে কোলে করে 
নিই! তবেতার সে ডাক মৃদু মধা অতিষ্াত্র যেরূপ হু'বে আমিও সেইরূপ 
ভাবে তাকে কপা করি। 

আচ্ছ! শাস্ত্রে একথ। স্পষ্ট ফরে বলেছ যে হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করলে সে 

তোমার লাভ করতে পারে ? 

শুন্বি-_ 

সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং ব1 স্তৌতং হেলনমেব ব1। 

বৈকুষ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাথহরং বিদুঃ ॥ 

মজ্ঞানাদথব জ্ঞানাদুত্তম শ্লোক. নাম যৎ। 

সন্কাস্তিত মঘং পুংসাং দহেদেধে! যথানলঃ ॥. 

যথাগদং বীর্য/তম মুগবুক্ত যদৃচ্ছয়া। 

অঙ্গান:তা২প্যাত্মগুণং কৃর্ধ্যান্বস্ত্রে। ২প্যুদাহাতঃ ॥ 

| ্রীমন্থাগরত ৬1২-_ 

গ্রমাদাদপি সংস্ৃষ্টো যথ!নলৌকণো দহেৎ। 

তথোষ্ঠ সংশ্ৃষ্টং ইরিনাম দহেদঘং ॥ 

দেখ পূর্ব জন্ম কৃত স্ুকূত হন্কুত নিয়ে মানুষের . দেহ গঠিত হয় সেই কর্ম 
পরিপাক কালে সুখ ছঃখ রোগ শোক শান্তি অশান্তি হর্ষ বিষাগ প্রভৃতি 

অ।সবেই ) এসবকে অগ্রাঙ্থ করে সর্বদ| নাম নিয়ে থাকৃবার. চেষ্ট। কর্ এর নামই 

গ্রকুত পুরুষার্থ। আরও বলি শান্তক্ট এ. অজ্ঞান জন্ধকারাবৃতত সংসার পথে 
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মহোজ্ছণ আলোক ন্বরপ; এ 'আলোকে লক্ষ্য স্থির গাখিস্ পথ ভূল হবে 

ন।__তারপর য৷ প্রয়োজন হবে অমিই দিব । আমার যার। আশ্রয় কবে স্দদামি 
বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে+* আমি সেইরূপ বুদ্ধি যোগ দিই তার! 

যে বুদ্ধ ধোগের দ্বার আমাকে লাভ করে। যে নাম করে আমি তার 

অন্তরে প্রবেশ করে আমার সহিত মিলনের কণ্টক স্বরূপ পাপ সকল দূর করে 
দিই। ওরে পাগল আবার বল্ছি হেলায় শ্রদ্ধায় আমার নাঁম করলে আমি 
তাকে বুকে করে রাখি। 

লুক!লে ?-__ রা 
নাপাঠ কর। 0) শ্রীপ্রপোধচন্ত্র পুরাণতীর্থ 

রামাশ্রম- ডুমুরদহ। 

সৃভ্যুত্রাম নিবারণের প্রার্থনা । 
১ 

মৃষ্ু যবে আদিবে নিকটে 

... 'শ্রিন্ঝজন বসে রবে ঘিরে 

তব নাম শুনিতে শুনিতে 

_.. প্রাণ যেন চলে যায় ধীরে । 

২ 

শান্তভাবে যেন মৃত্যু আসে 
£খ যেন দেয় নাক কিছু 

£খ কষ্ট এ ধরার যত | 

কিছু যেন নাহি আসে পিছু। 

৮৩ 

যাহ! কিছু দেখিব শুনিব 

দেখি ষেন সব তোমাময় 



২০৮ উতর । 

বাহিরের পদার্থ নিচয়ে 

মুগ্ধ নাহি হয় এহ্দয়। 
ইন উল 

তখন হায় যেন মোর মা 

তব প্রেমে পূর্ণ হয়ে রয় 

তোমারি পবিত্র নাম ষেন 

ওষ্টপুটে প্ফুরে সে সময় । 

৫ 

এ ধরানু হুংখ কষ্ট কিছু 

যদি পশে থাকে এ হৃদয়ে 

তোষারি কুপায় যেন সব 

বিশ্মরণ হই সে সময়ে । . রর 

বসন্তের মলয় অনিলে 

পাপিয়ার স্থমধুর তানে 

প্রকৃতির প্রফুল হৃদয় 

পুর্ণ যবে রবে তব ধ্যানে। 

বিশ্বের সে মহা-ধ্যান যাঝে 
মুদে যেন আসে ছু'নয়ন 

আমার এ অনন্ত বাসনা 

দয়! করে করিও পুরণ ॥ 

শীহেমলত রায় 

রীজসীচী। 1 



স্থুলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা । 

এই বিশ্বব্র্দাপ্ডের সমস্তই গ্রকৃতিসস্ভৃত। এই প্রতিই মায়া, এই প্ররুতিই 

শীবাধা, এই প্রতিই দেখী পার্বতী । এই প্ররুতিতে, এই মায়ায়, এই 

শ্রীপাধায়, এই দেবী পার্বতীতে সত্ব, রজঃ ও তমগুণ আদৌ সমভাবে মিশ্রিত। 

স্যপ্টিতে যত প্রকার জীব, বৃক্ষলতাদি, ধাতু আছে তাহাদের সকলেরই মধ্যে 
সত্ব, রঃ ও তম:গুণের স্থিতি আছে। তবে কর্মফলে ভনারিকাল হইতে 

স্ষ্টিস্থিতি প্রত্যেক জীবদেহে, প্রত্যেক লতাপাতারদিতে, প্রতোক ধাতুতে, এই 

গুণত্রয়ের পার্থক্য প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই গুণত্রয়ের স্থিতি 

হেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্জ, 

বুক্ষলতাদি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধাতুসকল লক্ষিত হয়। স্থতরাং প্রত্যেক 

মানবের স্থুলদেহ 'ও শুক্মদেহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের মধ্যে এই গু৭- 

ত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে স্থিতি আছে বলিয়াই তাহাদের প্রতোকের আকার 
তাহাদের প্রত্যেকের গুণ, তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । 

এদ্দিকে প্রত্যেক মানবদেহ, স্থুগশরীর, হুক্শরীর ও কারণ শরীয় এই তিনের 

সমষ্টি। এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মরণক।লে শরীরীর স্থূল 

শরীর এই পৃথিবীতে পড়িয। থাকে ও তাহার .সুক্স শরীর ও কারণ শরীর 

লোকান্তরে গমন করে। এই ছুই শরীর তাহার চিরদিনের সঙ্গের সাধী। 
কারণ শরীর একটি উপাধি মাত্র, একটি সর্বপ্যাপক অনির্বচনীয় পদার্থ । 

জগতের অতুলনীয় ষড়দর্শন নামক গ্রন্থলমূহে উপদিষ্টসাঁধন প্রণ।লী অনুসরণ 

করিলে অন্ুসরণকারীব দেহস্থিত সত্বগুণ; বিশেষরূপে জাগ্রত হয়, কুঙ্গমশরীর 

নীরোগ হয়, তীহার শ্রী ভগবানের রূপদর্শন হয়, তিনি অনন্ত স্থুখের অধিকারী 

হন। সুক্ষ শরার-_পঞ্চজ্ঞনেন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেক্ছ্রিয় পঞ্চভূত ও মন ইহাদের 

সমষ্টি। এই কুক শরীরের কল্যাণ সাধশ যে উপায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়, 

সেই সমস্ত উপাঁয় যেসকল গ্রন্থে ব্যাখ্যাত আছে তীহীদেরই নীম যোগ ব 
দরশনশান্ত্র। 'আর ক্ষিতি (অস্থি, মাংস, লোম, ত্বক, নখ ), অপ (শোণিত, শুক্র 

মজ্জ।, মল, মূত্র ), তেজবা মগ্রি (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আস্ত, নিদ্র; কাত্তি ), মরুৎ, 

( ধারণ, চাপন, ক্ষেপণ, প্রসারণ, সঙ্কোচ ), এবং ব্যোম বা আকাশ (কাম? 

“* ৬ 



২১০ উতুসব। 

ক্রোধ, লোভ, লজ্জ!, ভয়), এই পঞ্চগু:ণর স্বপীগবে স্থল শরীর, যাহাঁকে 
অবলম্বন করিয়া হুক্্মশরীর কার্ধ্য করে, তাহার কল্যণসাধন ষে উপায়ের দ্বার 

সম্প।দিত হয় তাহারই নাম চিকিৎস! শাস্ত্র । অর্থাং সংস্কৃত চিত্তে পঁরমাগ্মাকে 

স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মদর্শন, প্রকৃতিপুরুষের বিবেক অন্ুশীলন, যাঁণতীয় 

কর্মফল ঈশ্বরে অর্পপপুর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠন, একান্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া 
আচার্যের উপদেশানুষায়ী উপাসনা, ব! দার্শনিকগণের উপদেশানুযায়ী কার্য 

করিলে সুক্শরীরের স্থিত রজঃ ও তমঃগুণের নাশের দ্বারা তাহার চিকিৎসা 

সম্পাদিত হয়। স্বতন্ত্র প্রকারে অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমর! বলিব, 

কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের মতানুসারে, সত্ব, রজঃ ও তমঃগুণকে সাম্যাবস্থায় 

আনিতে পারিলে বা জ্ঞান, বিজ্ঞন, ধৈর্য স্মৃতি ও সমাধির সাহায্যে হুক্মশরীর 

নীরোগ হয়ঃ আর ভগবান পুণর্ববন্ প্রভৃতি মুশিগণের মতানুদারে ধাতুকে বা 

পিতৃ, বাধু এবং কফকে সাম্যাবস্থায় আনিতে পারিলে স্থুল দেহের চিকিৎস| 

কর| হয় । 

সহআঁধিক বর্ষ পূর্ববে এই ভারতক্ষেত্রে যখন ভয়ঙ্কর রোগসঞ্ল প্রাছভূতি 

হইয়। শরীরীগণের দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিতেছিল তখন মৈত্রীপর 

পুনর্বন্ তাহাদের প্রতি অন্ৃকম্প। পরবশ হইয়া অগ্নিবেশ, জতুর্কণ, পরাঁশর, 

ভেল, হারিত এবং ক্ষারপাণি এই ছয়জন শিষ্যকে জীবের স্থুলশরীর নীরোগ 
করিবার মানসে খধিগণ যে ত্রিস্ুত্রময় আয়ুর্বেদ, মহামতি ভরদ্বারের নিকট 

হইতে যত্বপহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই অধ্যয়ন করাইয়াছিপেন। 
এই শিষ্যগণ পুনর্বসুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়! অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 

এই সকল গ্রস্থানুসারে রুক্ষ, শীত, লঘু, সুক্ষ্ম, চল, বিশদ ও যব এইগুলিন বায়ুর 

স্বাভাবিক গুণ বলিয়! স্থিরীকৃত হয়, সন্গেহতা, উষ্ণত।, তীক্ষত', দ্রবতা, অমত্থ 

সরত্ব, এবং কটুত্ব পিত্তের স্বাভাবিকগুণ, গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও 

পিচ্ছিল কফের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া! স্থিরীকৃত হয়। ইহাও সিদ্ধান্ত হয় যে 
ষে দ্রব্যে বায়ুর গুণের বিপরীত গুণ আছে তাহাদের প্রয়োগে বায়ু উপশম করে, 
যে যেদ্রব্যে পিত্ের স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ আছে, তাহাদের প্রয়োগে 

পিত্ত উপশঘ হয়, যে যে দ্রব্যে কফের স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ আছে 

তাহাদের প্রয়েগে কফ উপশম করে । সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা বলিব 

এই প্রণালীতে, অর্থাৎ রোগের বিপরীর গুণশালী ওঁষধ প্রয়োগের দ্বার 

সাধ্য রোগের চিকিৎস। যে শীস্তাইঈষায়ী সম্পাদিত হয় তাহাই আয়ুর্বেদ শান্ত। 



সলদেহের দার্শনিক টিকিতুস। ২১১ 

বিপরীত গুণৈর্দেশ মাত্রা কালোপপাদদিতৈঃ। 
ভেষটৈর্বিদিবর্তস্তে বিকার সাধ্যসম্মৃতাঃ ॥ 

ফলে হুঙ্মশরীরের ও স্থুলশরীরের চিকিৎসা প্রণালী একই সাধারণ নিয়মের 
অন্তর্গত। ইহা বিশ্বব্যাপী নিম । এই নিয়ম হিমালয় পর্বতের সান্িধ্যে 
সহ সহত্র খষিগণও মুনিগণ সমবেত হইয়! হুঙ্ষদৃষ্টিতেও যৌগবলে পরীক্ষার 

দ্বার আব্ষ্ষিীর করেন এবং ভারতভূমিকে পুণ্যক্ষেত্র এই আখ্যা দিবার 

সার্থকতা! প্রতিপন্ন করেন । 

আমরা উপরে বলিয়াছি, আযুর্বদ শাস্ত্রেক্ত ধাতু (নাড়ী) পিস, বায়ু, 

ও কফ এই তিনের সমষ্টি। এই তিনটি সকল দেহেই বর্তমান আছে, তবে 

দেহীর দেঠে ইহাদের অল্লাধিক পরিমাণে স্থিতি হেতু সহজ সহ গ্রকারের 
দেহী লক্ষিত হয়। যেমন কোন দেহে পিত্তভাগ একাংশ, বাযুভাগ দই 

অংশ, কর্মভাগ তিন অংশ, কাহার দেহে কফভাগ একাংশ, বাবুভাগ চারি 

অংশ, পিত্তভাগ দশাংশ | দেহ ইঞ্গারদের ভিন্ন ভিন পরিমাণে স্থিতি হেতু 

অসংখ্য অসংখা প্রকারের মানব, অসংধা অমংখ্য প্রক।রের ধাতু (নাড়ী) 

ও তজ্জনিত লক্ষণ । এদিকে যেমন আদৌ ধাতুর তিনটি অংশ সেই প্রকার 
বিশ্বনিয়স্ত। জীবের মঙ্গলার্থে পরম কারুণিক হইয়1 ভ্রিবিধ প্রকারের দ্রব্যের ও 

স্ষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের জাঙ্গম, ওদ্তিদ ও পার্থিব এই তিন নামে অভিধেয় 

কর! হয়। 

জীঙ্গম- মধু। গব্যরস, পিত্ত, বসা, মজ্জী, রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মৃত্র, চর্ম, রেতঃ 

অস্থি, ন্নায়ং শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ, লোম ও গোরচনা। পার্থিব ₹ স্বর্ণ, স্বর্ণ 

রৌপ্য, তাম, পঞ্চলৌহ, বালুকা, চরণ, মনঃশিলা, হীরক, বৈজ্রান্ত, গ্রবাল মুক্ত, 

লবণ, গৈরিক এবং ঞ্জন | ওছিদ-বনম্পতি (যাহার পুষ্প হয় ন।) বানম্পত্য 

(যাঁচার পুষ্প ও ফল উভয় হয়) ওষধি ( ফল পাঁকিলেই যাহার বিনাশ হয়) 
বীরুষ (লতাসকল )। 

আবার প্রত্যেক জাঙ্গম দ্রব্য, প্রতোক পার্থিব ও প্রত্যেক ওত দ্রব্য 

নন প্রকারের আছে । যেমন পার্থিব দ্রব্যান্ত:গঁত লবণ পাঁচ প্রকারের, 

সৌবর্চল, সৈম্ধব, বিট, সামুদ্রিক, ও গুদ্ছিদ। রোগীর প্রকৃত ব্যাধি নিরূপণ 
করিয়। এবং প্রত্যেক দ্রব্যের গুণাগুণ, তাহাদের একর সহিত অপরের 

যোগাযোগের গুণাগুণ সম্যক ভ্ঞাত হইয়া ও বিবেচন। করিয়। যে বাক্তি 

কৌশলে উহ। রৌগীকে মেবন ব। লেপন কাজাইতে পাবেন তিনিই মিম 



২১২ ... ১কউশুসব। 

ভিষক নতুব। তিনি চিকিৎসকের রূপধারী যমস্ববপ। দ্রব্য সকলের গণ 

বিচার করিয়! ও রোগীর রোগ নিরূপণ করিয়া ওষধ সেবন ও লেপন যেমন 

চিকিৎসকের প্রধান কর্ম, তাহার রোগীর পথ্যের বাখাগ্ের ব্যবস্থা করাও 

একটি প্রধান কর্ম্ম,অর্থাৎ কোন্ কোন্ খা বাধুপ্রধন রোগীর উপযোগী, 

কোন কোন খাগ্ পিত্ত প্রধান রোগীর মঙ্গলদায়ক, কোন কোন খাগ্য কন্ম- 

প্রধন রোগীর হিতুকারী তাহ সম্যক বিবেচন! করিয়া খাছের বাবস্থা 

করাও চিকিৎসকের একটি 'প্রধ।ন কর্তব্য কর্্ম। 

( ক্রমশঃ ) 

শ্রীজ্ঞানানন্দ রাঁষ চৌধুরী 

আগমনী । 

এস মা! এমম। উমা এন গে! মা শিবরাণি। 

অশুভ নাশিতে শিবে এস গে! এপ কঙ্গযাণ॥ 

বামে লর়ে বীণাপণি দক্ষিণেতে ধনরাণী ! 

ভনের অভা? নাশিতে এস গোম] কাত্যায়নি ॥ 

ব।মে লয়ে সেনাপতি সমরে অজেয় অতি। 

দন্ষে লয়ে গণপঠতি মনোরথে আয় শিবানি ॥ 

সারাটি বরষ ধরে আছি বু আশ। করে। 
মা তুমি আসিলে পরে শান্ত হবে সর্ব গ্রাণী॥ 

তান্থুর "গাব সরিয়ে শিবে সৌম্য ভাবে ভরিয়ে দিবে 

মিলন তবে সদাশিবে এস মঙ্গল দায়িনি ॥ 

অজ্ঞানেতে অন্ধ হ'য়ে সদদ1 থাঁকে ছন্দ লয়ে 

ম। তুমি এস জভয়ে ছুর্গে ুগতি নাশিনি ॥ 



আগমনী । ২১৩ 

ভুলাইয়ে ত্রিপুরারি দশভূজ। মুস্তি ধরি 

দশদিক্ আকধিতে এস ম| সিংহবাহিনি ॥ 

বহিন্থুণ রিপুদলে ফিরায়ে দেমা কৌশলে 

স্বদেশী যেন সবলে একতা লভে জননি ॥ 

দমন করে রিপুগণে বারেক দাড়া হ্ং আসনে 

গ্রাণাঞ্জপল দিই চরণে বারেক বলি ত্বং নমামি ॥ 

আমি নিয়ে যত ভয় মিটিয়ে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় 

যেমন করে পড়ে আছে লভিরে চরণ ছুখানি ॥ 

বিয়োগ বেদনা যত দহিতেছে অবিরত . 

জয় জয় জগন্মাত , ষোগানন্দ দে ভননি ॥ 

শুস্ত ও নিশ্ুস্ত যবে স্বসৈন্যে নাশিলি শবে 

তেম্নি কবে মাঁভৈ রবে এস গে৷ অভয় দাঁয়িনি ॥ 

ফুরিয়ে দিয়ে রিপুগণে লয়ে চল্ ম! পিন্ধুপানে 

কূপ! বিন্দু পরশনে শাস্তি দে বিন্দুবাসিনি ॥ 

এ হৃদি নির্মল করি স্থাঁপিব কৈলাস পুধী 

ম। মা বলে কদব ন| আর, হেরব তোরে দিন ষ।নিনী ॥ 

বয়ন লঈয়ে শিবে আর কতম! নিদ্রা যাবে 

জাগাঁও জীবে আপনি দেগে সদ! চৈতন্তরপিণ ॥ 

অচৈতন্তা। "তব কন্ঠা দীনহীন। অন্নপূর্ণ। 

নিবেদি চরণে ম।তঃ রিপুভয় নিবারিণি | 

শ্রীচ্পূর্ণ। দাসী । 



কয়েকটী সার কথা । * 
শ্রীদেবেক্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( এম এস পি) দশের বীধ-_বকুড়া। 

(১) পরনিন্দা ও পরচচ্চ!, পরহত্যা অপেক্ষাও পাপ। 

(২) মনে হিংসা ও অভিমান থাকিতে পরমতত্ব বহুদূর । 

(৩) ঘটনা বিশেষে কোন লোকের নিন্ন। করিয়া! তাঠাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
দেখাইবে না, যদিও ইহ সর্বব!দি সম্মত যে পে লোৌক নীচ ও সকল প্রকার 

কুকাধ্য রত। যদি পার তবে যাও এবং আড়ালে সে লোককে সছৃপদেশ দ্বারা 
তাহার ভাল করিতে চেষ্টা কর! 

(৪) প্রতোেক কথা কহিবার আগে এনং প্রত্যেক মত দ্রিনার 'আাগে 

একনার বিচার করিবে । মনে রাখিবে আপাততঃ তুমি একটী কথা ফস করিয়! 
বলিলে এবং মনে করিলে ও কথায় কিছু যায় আস ন| কিন্ত দেখিবে পরক্ষণেই 

সেই কথ৷ সমাজে এক ভীষণ দবানলের স্থষ্টি করিয়াছে এবং সেই অগ্নিতে 

তোমার সব দগ্ধ হইতেছে। দেখ সামাগ্ত বিঢারের অগাবে কতখানি 

অনুশোচনা | অতএব সাবধান । 

(৫) রাস্তায় যাবার সময় নত দৃষ্টি হইয়া] চল! ভাল, ইহ।তে ল্লীলোক ও 
অন্ান্ত প্রলোভন হইতে রক্ষা পাওরা মাম এবং ছোট কীট পতঙ্গেরও পাণ 

বাচাইতে পার৷ যার। 
(৬) শরীর পীড়িত না হইলে দিব! নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। দিবা! নিদ্রায় 

আযুক্ষয়, বুদ্ধিন।শ, দৌর্বল্য ও অযথা সমন নষ্ট হইরা থাকে | 
(৭) প্রাতঃকালে উঠিগ্লাই মনে মনে সঙ্কল্প করিনে আজ 'মামি সমস্ত 

আচার ব্যন্হার শাঙ্ত্রান্্যারী করিতে চেষ্টী করিব। কখন মনে।মুখী 

হইয়] চলিবে না) শান্্র এবং মহাপুরুষ বাক্যের সহিত যাহা মিলিবে না তাহ! 

বিমনৎ পরিতাগ করিবে। 

(৮) গৃহে সাধক এবং কর্মবীরদগের ফটো! বাখিবে সাবধান মডার্ণ 

বিউটীর দোহাই দিয় কখনও 'শ্লীল ছবি রাঁখিনে ন| | 
(৯) নিজে কোন সংকার্যে রত হইলে তাঠ] কখনও যার তার কাছে 

প্রকাশ করিনে না। অনেক লোক আছেন ধাহারা তোম।র কার্ষের প্রতি 

* «এম এস সি"র র লেখা বলিয়া ( যদিও € লেখ! ঘব স্থানে গ্রামা দোষ বংজ্জম 

নহে ইহ] পত্রস্থ করা হইয়াছে । (উ, স) 



কষ়েকটী সার কথ।। ২১৫ 

শ্রদ্ধা ত দেখাইবেই না উন্টে তোমাকে লইয়! সব রহস্ত করিবে । অ।জকাল 
একজনকে পইয়া বেশ একটু হাসি, গল্প ও মালোচনা চলে এইরূপ জিনিষ 
সমাজে বড় মুখরে।চক অ1লল কাজে অষ্টরস্ত। বাজে কাজেই স্থপক। 

(১০) পিতা মাতা বা হন্ত কেহ তিরস্কার করিলে ক্রোধান্ধ হইয়া! চক্ষু 
আর্ত করবে না। তংক্ষণাৎ নিকে শান্ত করিয়া তন্ন তন্ন করিয়। চিন্তা 

করিবে নিজের দোধ আছে কিন! যদ্দি থাকে নিজকে ধিক্কার দাও এবং তৎক্ষণাৎ 

শোধরাইবার চেষ্টা কর। বর্দি দেখ নিজে সম্পূর্ণ নির্দোষ অকারণ ভোম।র 

উপর দোষ ও গাপ বর্ষণ হইতেছে তবে তাহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়। যাইবে 

কারণ তুমি যদি তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চে] কর তাহ] হইলে 

অনেক ক্ষেত্রে দেখিবে কথায় কথায় জিনিষটা আরও জটাল হইয়! দড়াইতেছে 

শেষে এক করিতে আর এক হইবে । 

(১১) অপরের পরিধিত বন্ধ কখনও পরিবে না; নিজের হন্ত স্বতন্ত্র করিয়। 

বন্ত্, গামছা, পাছুক! ইত্যাদি রাঁখিবে ! 

(১২) অশ্পৃপ্ঠ তা বঙ্মনের দোহাই দিয়া কখনও অপরের সঙ্গে একপাত্রে 
ভোজন করিবে না বা উচ্ছষ্ট খাইবে না) কিন্তু ত্বণা কাহাকেও করিবে না; 

মনে মনে মেথরকেও দেবতীজ্ঞানে ভক্তি করিবে তবেই গ্রন্কৃত অস্পৃগ্ততা 

বর্জনের ফল পাইবে । 

(১৩) বাহিরে কোনরূপ ধর্মের আড়ম্বর করিবে না। তুলসীর মাল! শরীর 
চাণ্ড। রাখে, রুদ্রক্ষ দেহ মন সান্বিক রাখে, স্ষটিক পিত্তনাশ করে। এইগুলি 

এমন ভাবে বাবহার করিতে হইবে যেন পরে জানিতে না পারে । তবে যিনি 

পরের বলাবলিকে খে।ড়াই কেয়ার করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র । নচেৎ অনেক 

ক্ষেত্রে পরের তর্কজালে আবদ্ধ হুইয়! সত্তর দিতে গিয়া নিজেকে ফশাপরে 

পড়িতে হয়ঃ তখন মাথ! গরম হয় এবং কথ। কাট|কাটি চলে। 

(১৪) কাজের পর যখন অবসর পাইবে ভগবচ্চিন্তা করিবে, নিজের ডায়রী 

রাখিবে ও মহাপুরুষ জীবনী পাঠ করিবে । সময় পাইলেই যে ছুটিয়া গিয়! 

বন্ধুসঙ্গ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই । পিতা মাতা এবং গুরুজনে রা 

হয়ত বলিবেন “আমাদের অনৃষ্টে ছেলেট। কারুর সঙ্গে মিন্লে না, বোক! 

মুখচোরা! হয়ে রইলে। লোকে কেবল মজ1 দেখবে আর মাথার হাত বুলিয়ে 



২৬৬ উতসৰ। 

ঠকাবে*। এই সব কথায় ভীত হইও না, হতাশ হইত না, তুমি একমা্র 
তীক্ষদৃষ্টি দ্বারা কেবল আত্মচিস্তা করিয়া! যাও। অগ্ঠে অহঃরহ বন্ধু সঙ্গ 
করিয়। সমাজকে চিনিবে, লৌচের মন বুঝিবে, এবং প্রতারণ| হইতে নিজকে 
বাচাইবে ; তুমিও ঘটন। চক্রে পড়িলে দেই পরম বন্ধুকে একবার স্মরণ 
করিবে দেখিবে তিনি জলস্ত বিবেকরূপে দেখ! দিয়! তোমাকে যাবতীয় জিনিষ 
তাহাদের অপেক্ষ। সহজগুণ চিনাইয়৷ দিতেছেন। চাই কেবল ভক্তি, বিশ্বাস 
ও ধৈর্য্য । 

(১৫) শয়ন করিলে যাহাতে সহজে দৃষ্টি রাখ! যায় এইরূপ জায়গাঁয় 
শ্রীগুরুর ফটে রাখিবে। নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্যন্ত নাম জপ করিবে রাত্রে 
শয়নকালে এবং ঘুম হতে উঠবার সময় নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে । ভগবৎ বুদ্ধিতে 

যেখানে যখন নমস্ক।'র করিবে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথ। £-₹ 
«ও ক্ষ্ায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে | 

প্রণত ক্রেশনাশায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥৮ 

ভগবানের অন্তর্ধানকালে -বিশ্বত্রক্মীণ্ডের খষি মুনি, দেবদেবী প্রভৃতি 

যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানকে নমস্কার করিয়াছিলেন। এই 
মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করিলে__সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌছাবে 
এইরূপ বর আছে। 

(১৬) সময় সময় জগতের কোলাহল হইতে মনকে গুট'ইয়! প্রকৃতির 

মধ্যে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিবে। দেঁখিবে চিত্ত এক অন্যক্ত আনন্দে 
ভরিয়৷ উঠিতেছে, মন প্রাণ স্বতঃই শ্রীগুরুর চরণে ঢলিয়! পড়িতেছে। 
(১৭) সাধন বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য, নতুব। 

সমস্ত সাধন ভজন নষ্ট হতে পারে। 

(ক্রমশঃ) 
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_ ভগৰান্-_অজ্ঞানে যে জাচ্ছন্ন--আমি আমি আমার আমার রূপ 
মাঁয়তে যে ঢাকা পড়িয়াছে--যে অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন--সে ত 

আত্মার কথা শুনিতেই পায় না-_শুনিলে তবে তজাগিবে। ঘুমে 
অচেতন ত শুনিবেকে? না শুনিলেও তজ্ঞান হইবে না, জান! 

যাইবে না। 

নিপুণ আচার্য] জানিবার গু জানাইবাঁর কৌশল জানেন। 
শভ্ভ্বন--আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তিত হইতেই পারে না কিন্তু গাত্মপ্তান 

ত এরূপ দুল্পভ। তবে উপায় কি হইবে? 

ভগবান্- আত্মাই আছেন-_তুমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাস্মা। 
দেহ তুমি নও, মনও তুমি নও। মায়ায় আচ্ছন্ন হুইয়! পুর্ণ আত্মাকে 
দেহ ভাবিও না, মনও ভাবিও ন।। ইহাঁরই জন্য “মামেকং শরণং 

ব্রজ। আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বাক্য কম্ম মন দ্বারা আমার 

আশ্রয়ে আইস। আমার অনুমতি লইয়া কথা কও- আম!কে 

জানাইয়। কর্মী কর, আমাকে জানাইয়া ভাবন! কর--এইভাবে আমার 
সহিত সর্বদা থাকার অভ্যাস কর, আমি ভিন্ন আর যাহ! কিছু তাহাই 

অনাত্ম(--অন্য সমস্ত অগ্রাহা কর-_ইহাই বৈরাগ্য। আমার অনুগ্রহে 

অভ্যাসও বৈরাগ্য দ্বার! আত্ম সংস্থ হইয়! যাও । আমিই করিয়! দিব। 
আত্ম! হইয়! থাকিবার জন্য পরে কম্মযোগের বিচার কি বলিব। 

কর্ম বারা আত্মার আরাধন!। যর্দি করিতে পার তবে হইবে কিজান 

তোমার দেহ ধরিয়! আমিই তোমার কণ্্ করিতেছি তোমার পৃথক 

অস্তিত্ব আর থাঁকিবেই না । তোমার কণ্ তুমি কর লোকে বলে করি 
আাম- হইবে। 

তর্জন__-আগার অজ্ঞান ও অভ্ঞানজনিত শোক মোহ দূর করিবার 
জন্য তুমি (১) যুক্তি দিলে আত্মার মৃত্যু নাই। দেহী চিরদিন এক 
ভাবে আছেন, থাকিবেন, দ্বিলেন-_আত্মার জন্য শোক হইতে পারে 

ন। | | 

(২) দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে দেহটাই বিনশ্বর__দেহটাই মরে-_. 

বাহ! নগবশ্যুই হইবে ভাহার জন্ত আবার শোক কি? আরও দেহট। 



২৪ বাঙ্গালায় গীত। অধায়ন। 

সকলেই দেখে কিন্তু রজ্জুতে সর্প দেখার মত-_-এ দেখাটা আ্রমে দেখা । 

যাহা বাস্তবিক নাই তাহার জন্য আবার শোক কি? 

(৩) যদি মিথ্যা কথা লইয়।ও বল দেহের সঙ্গে আত্মাও- মরেন 

আত্ম! নিত্যঞজাত এবং নিত্য মৃত তাহাতেও শোক হইতে পারে না। 

যে জন্মে সে মরে ইহা অপরিহাধ্য তবে শোক করিব কেন ? বিশেষতঃ 

অবাক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই কোন বস্তকে আছে বলিয়া বলা । প্রথমে 

দেছট! অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত- শেষে অব্যক্ত । তবে অব্যক্তে লয় 

হওয়ার জন্য শোক কেন হইবে ? 

এই সমস্ত যুক্তি দিয়া বলিতেছ আত্মদর্শন কত ছুজ্ঞেয়। 

ভগবান্__ভুভ্ভুন তবেই দেখ এই দেহীই সকলে দেহে আছেন। 

দেহী কিন্ত নিত্-_-সকল লোক মরিবে বলির তুমি কিন্তু শোক 

করিতে পাবে না । (৩০) পরমার্থতত্ব বা আত্মজ্ঞান হইলে শোক 

মোহ হইতেই পারে না--আবার স্বধণ্ম করিলেও শোক মোহ থাকিতে 

পারে ন। সেইজন্য-- 

(8) চতুর্থ যুক্তি দিতেছি _-অর্থাৎ বলিতেছি স্বধর্থ্মের দিকে দৃষ্টি 
কর দেখিবে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় মরিবে ইহার জন্যও শোক হইতে পারে 
না। তুমি ক্ষত্রিয়_-স্বধম্থই তোমার পক্ষে শ্রেয়; । স্বধন্মে থাকাই 
সকলের প্রকুত কলা।ণ--ব্রাহ্মণের যেমন তপম্যাই স্বধন্ম--সেইরূপ 

ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কল্যাণ আর কিছুতেই হয় না (৩১) কেন 

এ কথ! বলিতেছি জান? যুদ্ধ যখন স্বয়ং উপস্থিত হয় তখন জানি'ও 

ক্ষত্রিয়ের জন্য স্বর্গদ্বধার আপনিই খুলিয়াছে। বড় ভাগ্যে পার্থ! ক্ষাত্রয়ের 

এইরূপ যুদ্ধ লাভ হয় (৩২) যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ তুমি না! কর-_-তবে 

স্বধ্ম ত্যাগ করিলে বলিয়া ঠোমার পাঁপ হইবে এবং কর্তব্য না করার 

জন্য অকীর্তি হইল বঝবলিয়াও পাপ হইবে । (৩৩) হইবেন! কি? 

লোকে চিরকাল তোমার অধশ ঘোষণা! করিবে । লোক সমাজে 

সম্মানিত ব্যক্তির যদি অকীর্তি ঘোষিত হয় তবে তাহ! মৃত্যু 

অপেক্ষাও অধিক জানিও | মৃত্াতে মানুষ একবার মাত্র মরে, কিন্তু 



বাঙ্গালায় গীতা অধ্যয়ন । ২৫ 

অপযশ যখন হয় তখন মানুষ চিরদিনের জন্য মরিয়াই রছিল। 

(৩৪) যাহারা তোমাকে মহণ্ড বলিয়। মান্য করিত তাহাদের নিকটে 

তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে । বড় বড় যোদ্ধার। মনে করিবেন 

তুমি ভয় পাইয়! যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলে। তুমি মহাপুরুষ 
হইয়াও সকলের কাছে কাপুরুধ হইয়া পড়িলে। (৩৫) তুমি বে 
দয়াপরবশ হইয়া যুদ্ধ করিতেছ না ইহা কেহই বুৰিনে না। তোমার 
শত্রগণ তোমার সামর্থকে নিন্দা করিয়া অনেক কুকগ। তোঁমায় বলিবে-_ 

বল দেখি ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে ? (৩৬) 

অর্জন--না গে! আমি যুদ্ধ করিবই--আর তোমায় বলিতে হইবে 

ন। 

ভগব।ন্-_-ই।- যদি যুদ্ধে মর তবে সর্গ পাইবে, জার যদি জয়লাভ 

কর তবে পৃথিবী ভোগ করিবে । কৌন্তেয় যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া 

উত্থিত হও । (৩৭) স্থখ হউক বা দুঃখ হউক, লাভ হউক বা অলাভ 

হউক, জয় হউক বা পরাজয় হউক- ুদ্ধ ভোমার ব্বধন্মী বলিয়া যুদ্ধের 

জন্যই যুদ্ধ কর তোমার কোন পাঁপ হইবে না। (৩৮) কর্ম করিবার 

কৌশল ইহাই। স্বধন্্ন করিতে আমি বলিতেছি। আঁগি তোমার 

সর্বস্ব তুমি আমায় ভালবাস। ভালবাস বলিয়া আমার কথ! শুনিতেছ 

--ইহতে আবার বিচার কেন? ইহাতেই তোমার উত্সাহ সর্ববদ। 

থাকিবে। লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ হুঃখ-_-এ নমস্ত ভাবিলে 

কর্তব্য কন্যে সর্ববদ1 উত্সাহ কিথাকে? থাকে 2 

এই তোমাকে জ্ঞান যোগের বিচার বলিলাম । শুধু ভ্ঞানযেগ 

শুনিলেই জ্ঞান হয়না । অ্গ্কান লাভ করিতে হইলে কম্মযোগের 

বিচারও শুনিতে হয় । কন্মযোগের বিচার শুনিয়া কর্ম কর--তবেই 

কণ্মের বন্ধন থাকিবে না। সকল মানুষকেই ইহা বালতেছি। 

আমাকে ভালবাসিয়। কর্ম কর--তা লৌকিক কর্্মই হউক বা বৈদিক 

কশ্মই হউক। ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইল--সংসারের কর্ম 

করিয়াও মানুষ মৃত্যু সংসার সাগর পার হুইত্তে পারিল। ইহাই 



হ্ঙ বাঙ্গালায় গীতা! অধায়ন। 

কর্তব্য (৩৯) সংক্ষেপে এখানে আর একবার এই পর্ধ্যন্ত যাহা বলিলাম 
তাহাই ব'ল শ্রবণ কর। 

 অঙ্ঞজুন-_বল। 

ভগবান্-_কর্মাযোগ হইতেছে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। কর্ম দ্বার 

ঈশ্বর আরাধন। ইহাই কম্দমযোগ । ধোয় বাসনা তাগ- অর্থাত ধ্যান 

দ্বারা বাসন! ত্যাগ-_কর্মযোগে হইয়া থাকে বলিয়! ইহাতে চিত্তশুদ্ধি 

হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই জ্ঞানে অধিকার জন্মিল। জ্ঞানের অনুষ্ঠানে 
যখন চিত্ত আত্মাতে ভূবিয়া গেল তখন শ্বরূপ স্থিতি ঘটিল। ইহাই 
মোক্ষ। 

তবেই দেখ শোক মোহ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে হইলে 

স্বরূপে স্থিতি ব আত্ম? হইয়। থাকাই প্রধান উপাঁয়। স্বধণ্ম করিতে 
যে বলি সেটা লৌকিক যুক্তি । 

প্রথমে সাংখ্য অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু যে আত্মা তাহার বিবেক বিষয়ে 

কোন্ বুদ্ধি বা জ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই বলিলাম । কেন 
বলিলাম ? জ্ঞান ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শোক মোহাদি সংসারহেতু 

রূপ দোষের নিবৃত্তি হইবে না। কিন্তু জ্ঞানযেগ বাজ্ঞানের বিচার 

শুনিলেই যদ্দি জ্ঞান হইয়া যাইত তবে আর কিছুরই আবশ্বাক হইত 
না। জ্ঞানের বিচার শুনিয়াও চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে দেখা যায় এই 

জন্য কর্মযোগে যে বিচার তাহা শুনিয়া! কর্ম করা আবশ্যক। এই 

কশ্দযোগ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলিয়! কলাকাওকাশূন্ত হইয়া নিঃসঙ্গ 
হইয়া শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ অগ্রাহা করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা কৃর। 

কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে যখন হঈশ্বরে একাগ্র 
হইতে পারিবে আমি তোমার হৃদয়ে দাড়াইয়া সর্ববদ। তোমায় 
উপদেশ দিতেছি-__আমার এই মুর্তির ধ্যান খন সর্বদা তোমার হৃদয়ে 
জগরুক থাকিবে তখন ধর্ম অধর্ম রূপ কর্ধের বন্ধন আর থাকিবে ন! 

--আর্ধী ইহাতে ধর্ম হইল ইহাতে অধন্জ হইল ইহার বিচার আর 

তোমার থাকিবে না--তুমি আমার আলক্ঞামত কর্ম কয়িতেছ_-কর্ধ 

তোমার গৌণ হইয়া! গেল, মুখা হইল আমার প্রাসন্নত। । ঈশ্বারের 
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প্রসম্মতায় হৃদয় যখন ভরিত হইবে তখন তোমার জান সহজেই হই! 

যাইবে। 

অজ্জন--কর্ম্মযোৌগে কোন বিচার রাখিক্স। কর্ম করিতে হইবে এখন 

তাহাই বল। 

ভগবান মোক্ছলাতের জন্য যে কর্মযোগ তোমায় বলিতেছি সেই 

কর্মযোগে (১) অভিক্রমের নাশ অর্থাত প্রারস্তের নাশ নাই (২) কোন 
প্রত্যবায় নাই (৩) এই ধর্থের অল্প আচরণেও সংসার মহাভয় হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (৪০) র 

অঞঙ্ভুন__-এই কর্মযোগ ত জগতের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্বক-_তুমি 

ভাল করিয়া ইহ ধরাইয়! দাও ॥ 

ভগবান্-_কর্্ না করিয়া মানুষ একক্ষণও থাকিতে পারে না। 

কর্ণাক্ষয় বা গ্রারন্ধ ভোৌগ করিবার জস্থই মানুষ পৃথিবীতে প্রেরিত হয় । 
কিন্ত কি করিয়া কর্ম করিলে মানুষের কর্ন আর বাড়িয়। না যায় 
একটি কণ্মম ক্ষয় করিতে গিয়া মানুষ আরও দশটি কণ্মা বাড়াইয়া ন৷ 

ফেলে কণ্ম করিবারএই কৌশলটি আমি গীতা শান্সে তোমার জন্য, শুধু 
তোমার জন্য নছে-_-সমস্ত কলঢাণ প্রার্থী জগতের নরনারীর জন্য বলিয়। 

দিতেছি । আমি যে কৌশলে কর্ম করিতে বলিতেছি, সেই কৌশল 
অবলম্বনে মানুষ কর্ম করুক তাহ! হইলে ম।নুঘকে আর করের বন্ধনে 
পড়িতে হইবে না_মানুষ প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হইয়৷ আমার 

সজেই মিশিয়া যাইবে অথবা আমাকে লইয়া আমার হইয়া সর্বদা 
আমার সঙ্গেই থাকিতে পারিবে । 

অঞ্ন--বল বল--কর্মের কৌশল বল। 

ভগবান্-_প্রথম কথা আমি ষে কর্ম যেভাবে করিতে বলিতেছি 
সেই কণ্ম ধোগে ব! নিক্ষাম কণ্ম যোগে আরন্তের নাশ নাই । 

তঙ্জুন__কিরূপে ? | 

ভগবান্--লকাম কণ্মে জারস্তের নাশ হয়। সকাম কর্মের 

আরস্ত হয় লাভ্ভালাতের ছিসাব লইয়া । এই যেকর্ী করিতে যাই- 
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তেছি ইহাতে আমার কি লাভ হইবে, ইহাতে আমার কোন্ ছুঃখ 
যাইবে, ইহাতে আমার কি স্ুখ প্রাপ্তি হইবে--সকাঁম কর্মের আরম্ত 

হয় এই ফলাকাঁওক্ষার হিসাথ লইয়৷। কিন্তু কোন জাগতিক লাভ 

ব! বৈষয়িক সখ চিরতরে থাকে না, মানুষের কোন বিষয় বৈভবই স্থায়ী 
হয় না--এই জন্ত সকাম কম্মের আরস্তের নাশ হয়-_-শারস্তের 

বিফলতা হয়। এখন দেখ নিক্ষাম কর্মের আরম্ত কিরূপে হয়, তাহ! 
হইলেই বুঝিবে এখ'নে আরস্তের নাশ বা বিফলতা হয় না কেন। 

অর্জুন--বল বল। | | 

তগবান্্_-নিষ্কাম কণ্মধোগে কোন ফলাকাক্ষা নাই। এই কর্মের 

আরম্ত হয় আমাকে লইয়া ॥ কর্মের আরস্তেই আমার শরণাপন্ন 

হইতে হয়। তুমি যেমন করিয়াই সকা'ম কণ্ম করন! কেন কর্ম্ম নিষ্পত্তি 
ঠিক মনের মতন করিয়! করা মানুষের সাধ্যে কুলায় না। এই জন্য 

আমি বলিতেছি কণ্মারস্তে কর্ম নিষ্পত্তি জন্য আমাতেই তোমার চিত্ত অর্পণ 

কর, আমার কাছে প্রার্থনা কর, কাতর প্রাণে আমার কাছে প্রার্থন! 

কর প্রভে কর্মী করিতে আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শত বিস্বে পারি না 

আমাকে তুমি চালাইয়া লও । আমি যেন কাম ক্রোধাদি দ্বারা আর 
চালিত না হই ; বল ভগবান আমি তোমার, তুমি করিতে বলিতেছ 

বলিয়াই কর্ম করিতেছি, ইহাতে কি হইবে কি না হইবে তাহা! আমি 

জানিতেও চাই না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি মঙ্গলময়, তুমি 
সর্বদা জীবের কল্যাণ করিয়। থাক তোমা ভিন্ন আমার কোন 
মঙ্গলকারী আর নাই, তুমিই আমার পর্ববশ্ব--তুমিই আমার দয়িত 
আমার ঈপ্দিততম, আমার সবার সব, আমাকে উদ্ধার করিতে আর 

কেহ নাই, তুমি আবার সর্ববাঙ্গ সুন্দর, পরম রমনীয় দর্শন তুমি, তুমিই 

আমার প্রভূ, তুমই আমার সকল কন্ম, সকল ভাবনা, সকল 
বাক্যের সাক্ষী, তুমিই আমার স্থহদ্-_-তোম! ভিন্ন আমার আর 

কেহই নাই নিষ্কাম কর্মের আরম্ভ হয় এই ভাবনায় । বল এই 
কম্মীরস্তের আরস্তের নাশ কোথায়--সকাম কর্ণ ফলাকাঞগায় আর্ত 

হয় বলিয়া ইহার নাশ হয় কিন্তু, নিষ্কাম কন্মার্ত- আমাকে লইয়! ,হয় 
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বলিয়া--আমার নাশ নাই কাজেই এই কম্দ্ম যোগে আরন্তেরও নাশ 

নাই। বুঝিতেছ ? : | 

অগ্দ্ধন-_বুঝিতেছি কিন্ত তোমার হইব, তোমায় লইয়। থাকিব 
সর্ববদ| তোমার ক।ছে থাকিব অথবা তোমার মত হইয়া তুমি হুইয়! 

থাকিব ইহাওত ফলাকাওক্ষা। 

ভগবান্--এই কামনাকে কামনা বলে না। বিষয় ভোগের 

কামন।ই কামনা, আমাকে ভোগ করিবার কামনা, ভ্ভানময় আনন্দ- 

ময়কে পাইবার কামন| জ্ঞানময় আনন্দময় হইয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, 

হইয়! থাক কামনা! নহে। স্বরূপ শ্থিতিই জ্গঞানময় আনন্দময় হইয়া 

থাকা। এই জন্যই শান্তা বলিতেছেন “অকামে। বিষু্কামো বা” বিষুঃ 
কামনা কামন! নহে--অকাম বা নিষ্কাম। এই জন্য বলা হইয়াছে 

“শিবোংভূত্ব। শিবাং যন্ত্রেতড* বিষুঃ হইয়! বিষুন পুঞ্ত] করিবে, ব্রহ্ম হইয়া 

গায়ত্রী উপাসনা! করিবে । | 

 অর্জুন-নিক্ষাম কণ্মী যোগ কতই স্থন্দর! আমি কর্তী নই-_ 
আম।র কর্ত। অভিমান ছাড়ি! তোমার হইয়া তোমার দিকে চাহিয় 

থাক। আর মামার কর্ম্ম তুমিই করিয়া দিতেছ দেখিয়া, তোমার ঝন্ত 
হইয়।৷ তোমার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জীবন সার্ক করা । এখন 

বুঝিতেছি এই কর্ন যেমন আরম্তের নাশ নাই, সেইরূপ ইহার কোন 
অঙ্গহানী হইলেও প্রত্যবায় নাই-_পাপ নাই। চিকিশুসা ব্যাপারে 

আক্ত্রোপচারের অলগহানী হইলে প্রাণ বিয়েগ ঘটে, কৃষি বাণিজ্যার্দির 

বিশ্ব ঘটিলে সব নিক্ষল হয় কিন্তু তোমার লইয়! থাকিবার জন্য উগ্র 

ভাবন। করিয়া যে কর্মই করিব সে কম্দরত আপনিই চলিবে অথব! তুমিই 
চালাইয়! দিবে ইহাতে নিক্ষলত! থাকিবে কিরূপে আর পাঁপই বা হইবে 

কিন্ধপে ? | 
ভগবান্_-ই_-ইহাইত কর্মের কৌশল | আরও দেখ এই নিষ্কাম 

কর্ণের আরম্ভ খন আমকে লইয়াই হয়, তোমার চিন্তার আমাকে 

স্প্র্ণ করিতে করিতে হয়, যখন আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়! তুমি 
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কর্ম কর-_-তখন ইথার জল্প সাধন] করিলেও--এই ধর্দের স্বরও 

তোমাকে এই দারুণ মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া! দেয়। গো শৃ্ে 
সপবশও যখন চিত্ত আমাকে স্পর্শ করে--তখনইত সেইক্ষণের জন্য 

ংসাঁর সাগর পার হওয়। সয় । তখন সংসার থাঁকেন। থাকি আমি-- 

“তুমি” থাকেনা-_আমিই থাকি__জামার কর্ম জমি করি তুমি সকল 
কর্ম করিয়াও কিছুই কর না-__বল আর নূতন কণ্রের বন্ধন পড়িবে 

কিরূপে ? 

অর্ভুন-__তোমার উপদেশ শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া! যাইতেছি। কি 
আর বলিব_-কেবল নমোনমঃ-_সব তোমার--ন মম--শামার কিছুই 

নাই হইয়া যাইতেছে । হায়! তোমার এই উপদেশ মত মানুষ চলে 
নাকেন? তোমার আজ। পালন করিয়া মানুষ ধন্য হইয়! যায় ন! 

কেন? 

ভগবান্--চলে ন। কেন জান? মানুষ কর্ধের প্রথমে আমার 

হইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করে না, আমাকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করে 
না, মানুষ নিজের অহংকারে আমা হইতে পৃথক হুইয়! পাঁপ করে। 

কর্ম পাইলেই কিছু না৷ ভাবিয়। একেবারে কর্খে ঝাপাইয়। পড়ে তাই 

ছুঃখ পায়। তুমি কর্মের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না-_-আমার 

দিকে লক্ষ্য করিয়! কর্ম কর- ভাল লাগ! মন্দ লাগার ব্যবসা তুলিয়া 

দাও দিয়! আমার হইয়া আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চল। যাহার! 

আমার দিকে ফিরিয়াছে যাহাদের বুদ্ধি আমাকে লইয়া নিশ্চয়ান্মিকা_ 
ব। ব্যবসাত্মিক। হইয়াছে তাহাদের বুদ্ধি এক প্রকার- অর্থাৎ তাহার! 
নিশ্যয় করিয়াছে ঈশ্বরভক্তির দ্বারাই আমর! উদ্ধার পাইব কিন্ত ঈশ্বরের 
দিকে না চাহিয়া শুধু বিষয়ের দিকে যাহারা ধাবিত হুইতেছে-_বিষয় 
অনন্ত বলিয়। তাহাদের বুদ্ধিও নিরন্তর বুভাবে খণ্ড খণ্ড হুইয়! 
বাইতেছে। নিক্ষাম কর্মযোগে বুদ্ধি এককে পাইয়। শান্ত হয় কিন্ত 
সকাম কর্মযোগে আমাকে ছাড়িয়। বিষয় লইয়া! থাকে বলিয়া নি 
রেশ পায় (৪১) 



বাঙজালায় গীতা অধ্যয়ন । ৩১ 

. অজ্ভন-_ভোগ লালস! মানুষত ছাঁড়িতেই চাঁয় না। চক্ষু নৃতন 
নুতন রূপ, কর্ণ নূতন ন্তন কথা, সমস্ত ইন্দ্রিয় নৃতন নুতন বস্তুর 
আস্বাদন জন্য সর্ববদ। লালায়িত। জানে ইন্দ্রিয় হ্বখ ক্ষণিক তথাপি 

স্থায়ী স্থখ কি তাহা জানেনা বলিয়া বিষয় সুখের জন্যই মরে। ইন্দ্রিয় 

স্থখের লালস! ছাড়িয়া তোমাকে ভাল বাসিয়। আর কোন কিছুর 
আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সমস্ত লাত অলাভ স্থখ দুংখ, জয় পরাজয় ছাঁড়িহ৷ 
তোমার প্রীতির জন্য মানুষত কর্ম করিতে পারে না। কেন ইঞারা 
পারেশ ? 

ভগবান্--মামাকে ভাল বাঁসিতে হয় কিরপে তাহ! গুরু মুখে ও 

শান্তর মুখে শুনেন! বলিয়। অতি রমনীয় দর্শন আঁমাতে মানুষ আকষ্ট না 

হইয়া অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী স্থখের জদ্য কর্ম করিয়া করিয়া আযুক্ষয় 
করে আর পুনঃ পুনঃ জন্মে ও মরে। 

অভ্জুন-_আর ষাহার! শান্স্স দেখেন তীহারাওত স্বর্গ ভোগ উর্ববশী 

ভোগ লোভে কর্ম করেন ? আর বলেন বেদের আজ্ঞ।ই উহ! । 

ভগবান্--বেদের কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যজ্ঞ করার ব্যবস্থ। আছে, 

এবং তদ্দ্ার স্বর্গাদি লাভের কথাও আছে। কিন্তু বেদোক্ত কন্ম 

নিক্ষামভাবৰে করিতে হইবে। যে সমস্ত মুর্খ বেদের আপাত রমণীয় 

কুম্থমিত বাক্যে লুব্ধ হইয়! ভর্ববশী পারিজাতাদি ভোগের জন্য কম্ম 

করে এবং বলে বেদে এই সমস্ত ভিন আর কিছুই নাই এইবপ 
বেদবাদরত নাস্ভাদস্তীতি বাদী মুর্খের কখন শুভ হয় না। এই সমস্ত 
মুর্খ বিষয় স্থখ লালসায় কলুষিতচিত্ত-_ঈশ্বরের রাজ্যে গিয়া খ ভোগ 

করিব ইহাকেই ইহার। চরম শ্রেয়ঃ মনে করে-_সেই জন্য ইহার] কন্ম 

করে-__ইহাদের চিত্ত ঈশ্বরমুখী হয় না বলিয়া ইহারা পুনঃ পুনঃ বহু 

কর্লেশে পতিত হয় (৪২-৪৩) 

অর্জুন- বেদে এরূপ ভোগের কথ! আছে কেন ? 

ভগবান্_বেদ কি ইহ! যাহার] জানে না, ষথার্থ ৰেদবিদের মুখে 

বেদে,কি আছে তাহা বাহার! শ্রবণ করে নাই তাঁহারাই এরূপ প্রশ্ন 

৫ 
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করে। তুমি বেদ কোন্ বস্তু তাহ! শ্রবণ কর আপনিই ধুঝিবে 

বেদের কর্মকাণ্ডে ভোগের কথ কেন অছে। 

অঙ্জন- আমি ত জানিব তোমারই নিকটে ; তুমি বলিয়৷ দাও । 
ভগবান্-_প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্য লইয়াই এই জ্গশ চলিতেছে । 

বেদও যাহা, জাগ্রণ্ড স্বপ্ন, ন্থযুপ্তি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং তুরীয় ও 

তুর্যযাতীত ব্রহ্ম__এই সমস্ত তাই। বেদে বিধির আজ্ঞ। আছে এবং 

নিষেধের আজ্ঞাও গাছে । বেদ অর্থে জানা । বিদ ধাতুর অর্থ জান । 
সত্যকে সত্য বলিয়। অনুভব করাও যেমন জানা, মিথাকে মিথ্য। 

বলিয়। অনুভব করাও সেইরূপ জানা । প্রকৃতির স্বভাব যেমন বেদে 

প্রকাশিত পুরুষের ম্বভাবও সেইরূপ বেদ প্রকাশ করিতেছেন । অর্থাৎ 

বেদ যেমন ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন, সেইরূপ ইনি সত্বরজন্তম 
গুণের কার্য যে সংসার তাহাকে ও প্রকাশ করিতেছেন। একরপ 

মানুষের স্বভাবে_-ধন দাও, পশু দাও, স্বর্গ দাও, উর্বশী দাও__-এ 

সমস্ত যেমন আছে, আবার মানুষের আর এক স্বভাবে ক্ষণিক ধন জন 

স্বর্গ অপ্লর! কিছুই চাই না, চাই স্বরূপে যাহা আছে তাহাতেই চির 

আনন্দপ্রাপ্তি--এই প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি উভয়ই সংসারে আছে বলিয়! 

বেদেও ইহু। আছে। বেদের কর্্মকাণ্ড ব্রেগুণা বিষয়ক কিন্তু উপাসনা 

কাণ্ড এবং জ্ঞানকাগু প্রবৃত্তিমার্গ হইতে চিত্তকে নিবুত্তিমার্গে লইয়। 

গিয়। চিত্তকে নিশ্মল দর্পণের মত শুদ্ধ করিয়া স্বরূপের দর্শন কেমন 

করিয়।৷ লাভ করিতে হয় তাহা রই জন্য । মহাভারত শান্তিপর্বেধ আছে 

*কপ্ম্কাণগ্ড বেদকে জ্ঞানীর! অবন্ভ্! করেন না। ব্রহ্ম ছুই প্রকার শব্দ 

ব্রঙ্ম ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম জানিলেই পরব্রহ্গ অবগত হওয়া যায়। 

লোকসমুহ সর্ববাগ্রে কর্্মঘার! চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরে পরব্রহ্ম বা সগুচিু 

আনন্দশ্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন।” বেদই বলিতেছেন যে 
সকল লোক বেদের ত্রিগুণাত্মক কণ্মকাণ্ডে স্বর্গাদি প্রাপ্তিরপ ফল- 

শর্গতি দেখিয়_ফলাকাঙক্ষা করিয়-_-এ সমস্ত কন্মে আসক্ত হয় 

তাহার! পুনঃপুনঃ জনম মরণরূপ ছুঃখপক্কে লুন্তিতি হইতে থাকে। 
অর্জুন তোমাকে আমি বলিতেছি তুমি ভোগেচ্ছা শুন্য হও, ভইয়! 
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কামন! ত্য।গ করিয়! ঈশ্বর গ্রীতির জন্যা নিক্ষাম ভাবে কর্ম কর। বেছে 

কি আছে এখন কি দেখিতেছ? 

অজ্জন--কতক কতক বুঝিতেছি। তুমিই এক কথায় তাহ! 

আবার বল। | 

ভগবান্_-বেদের ব্র।গ্গণভাঁগ ও মন্ত্রভাগ দ্বারা দংসার মায়াকল্লিত 

মিথ্যা জানিয়! ব্র্গাই ষে একমাত্র সত্যবস্ত- বেদে ইহাই প্রকাশিত। 

অর্জন__-বেদকে ত আমর! গ্রন্থরূপেই দেখি । সকল গ্রস্থই ত 
মানুষে লিখিয়াছে কিন্তু বেদ কোন মানুষের রচনা নহে-_-এবদ 

অপৌরুষেয় ইহ! বল। হয় কেন? | 

ভগবান্- মানুষে যাহ! দেখে নাই বেদ তাহাও প্রকাশ 
করিতেছেন । 

অর্জজ,ন-_দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়! বলিলে ভাল হয়। 
ভগবান্-_আচ্ছা মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়_-পরলে!।কে কি 

হয় তাহ! ত কোন মানুষে দেখে নাই কিন্তু বেদ তাহ! প্রকাশ 

করিতেছেন। আরও দেখ “ও' অগ্নিমীড়ে পুরোহতং যজ্ভম্ত দেব- 

মৃত্বিজং | হোতারং রত্বধা-তমং” এই যে বেদমন্ত্র ইহাতে বল! হইতেছে 

--অগ্সিকে স্ব করি। ইনি দেবতাগণের খত্বিক__দেবতাগণের 

হোতা-_ ইত্যাদি । বল দেখি কোন্ মানুষ এই দেবতাগণের হোতাকে 
দেখিয়াছেন-_-ধে ইহা প্রকাশ করিবেন ? বুঝিতেছ বেদ কোন মানুষে 
গ্রন্থাকারে লিখে নাই কেন? কোন ভারি দ্রব্য শুন্যে ছুড়িয়া দিলে 

তাহা মাটীতে পড়িয়] যায় এই যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানুষ আত। 
ফল পড়িতে দেখিঘ়। এই নিয়ম ধরিতে পারে এবং তাহা প্রকাশ 

করিতিও পারে কিন্ত্র মাধ্যাকষণ মানুষের কর! নহে। 

অর্জজ,ন- মানুষ ন| জানিয়া, না শুনিয়। বেদে দোষারোপ করিয়া 

কতই পাপ করে আর স্বাধিকারচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 
আমি এখন বুঝিতেছি বেদ ওক্রন্ম একই । তথাপি ভাল করিয়! বুঝিতে 
চাই”_-বেদকে শব্রব্রহ্গ ও পরব্রহ্ম বল! হয় কেন ? 
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 ভগবান্-__পরক্রম্থাই শবব্রদ্ধরূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন । পর- 
ব্রহ্ম ছূর্বিবজ্ঞয়। ইহাকে মানুষ জানিতে পায়ে না। ইনি বাঁক্র 

অগ্োচর,মনেরও অগোচর । ইনিই একমাত্র বি্ভ্বাতা। এই বিজ্ঞাতাকে 

কে কি দিয়া জানিবে? তাই বেদ বলেন “বিজ্ঞীতরমরে কেন 
বিজমীয়াু।” 

অর্ভ,ন_-ধিনি বাক্য ও মনের অগোচর তাহাকে মানুষ পাইবে 
কিরপে? অথচ মানুষ ইহাকে ন| পাইলে ভীষণ সংসারোশপাৎ 

হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না । শাস্সও বলেন- 

রজ্জাবহিমিৰাত্মানং জীবং ভ্তাত্ব। ভয়ং ভবেগু। 

পরাত্মাহহমিতি জ্ঞাত্বা! ভয়হঃখৈবিমুচ্যতে ॥ 

রজ্জবুতে সর্প ভ্রম করার মত আত্মাকে জীবরূপে জাঁটিলেই ভয় 

হুইবে কিন্ত্ত আমি পরমাত্ম ইহ! জানিলেই মানুষ সর্বব প্রকার ভয়- মৃত্যু- 
ভয়ও এবং সকল প্রকার শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক, আদি- 

দৈবিক এবং আধিভৌতিক-_সকল প্রক।র ছুঃখ হইতে মুক্ত হইবে । 
যদি আত্মাকে জানাই ন। গেল তবে মানুষ পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে ? 

ভগবান্ --দেখ অভ্ভ্বন ! বিদ্বান হউক বা মুর্খ হউক, শুদ্ধ হউক 

বাঁ অশুদ্ধ হউক সকল মাহ্ুষই স্থযুপ্তিকালে একবার করিয়! ব্রহ্মপুরে 
গমন করে। জীব অহরহই ব্রহ্গপুরে যাইতেছে । অন্্তানী যখন 

তাহার কাছে যাঁয় তখন্ অজ্ঞান ফেলিয়। তবে যায় কিন্তু চিরতরে অজ্ঞান 

নাশের কার্য করেনা বলিয়৷ স্ৃযুপ্তি ভঙ্গে আবার প্রারদ্ধ বশে সেই 
ব্রহ্মপুর হইতে বিতাড়িত হয়। জ্ঞানী কিন্কু চিত্ত শুদ্ধির কার্য করিয়া 
তাহাতে ডূবিয়! থাকিতে পারেন বলিয়া সমাধি কালে ও বুযুখখান সময়েও 

তাহাকে আর ছাড়িয়। থাকেন না। 

অজ্ঞুন_-পরবক্ষাকে পাওয়। তবে কি? 
ভগবান্-_স্থৃযুপ্তিতে যখন মানুষ তাহাকে পায় তখন তাহার সহিত 

এক হুইয়। যায়--সেখানে ছৈত কিছুই থাকে নাঁ_তিনিই জীবাত্মাকে 
ব্রেগড়ীভূত করিয়া আপনার লহিত এক করিয়া রাখেন। পরব 
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হওয়াই পরব্রক্ষকে পাওয়া ।  ভগবানে ডুবিয়। থাকিলে মার কে 
বলিবে আমি পরব্রহ্ষে ডুবিয়া আছি-_শত্যন্ত মুখ পাইতেছি_আপনি 
আপনি ভাবে শ্থিতিলাঁভ করিলে আনন্দস্বরূপ জ্ঞানম্বরূপইত হইয়া যায় 

_-তখন কি অবস্থ। কে বলিৰে ? 

অর্ভজ.ন-_-পরব্রঙ্গ যদি সর্বদাই এইরূপ তবে সৃষ্টিই বা কিরূপে 
হইবে জীবাতআ্মাই বা কিরূপে ভাসিবেন ? 

ভগবান্--পরব্রঙ্গ শব্রব্রক্ষরূপে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন 

--তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এখন আমিবে। ূ 

অর্জ,ন__বল কিরূপে হয়েন? দেখুতেছি সৃষ্টিতন্ক না বুঝিলে 
এই দুক্ছেষ পরব্রন্দের শব্দব্রপ্ধরূপে প্রকাশ হওয়া বুঝা যাইবে না। 

ভগনান্--সত্যই ! স্থগ্রিতত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে ন! পারিলে 
কোন কিছুরই তত্ব উদনঘঘ।টিত হইবেনা। শ্রবণ কর-_মআমি যত সহজে 

হয় বলিতে ছ.। 

অজ্জুন- বল ] 

ভগবান্-_-.দসুযুণ্তং স্বপ্নব ভাতি ভাতি ব্রন্মৈব সর্গবশ” যোঁগ- 
বাশিষ্টে। ন্ুযুপ্ত অবস্থা যেমন ন্বপ্নব ভাসে সেইরূপ ব্রহ্ম 

স্থগ্টিরূপে ভাসেন। 

তর্জুন- কেমন করিয়া ভাসেন ইহা ইত বুঝিবার কথ। | 

ভগবান- পরব্রহ্ধ শব্দ ব্র্গরূপে যে ভাসেন ইহ] কোঁন কারণ বশে 

হয়না] আপন! হইতেই হয়। মনিতে যেমন ঝলক ভাসে সেইরূপ । 

তথাপি শাস্ত্র ইহার ক্রম দেখাইয়! থাকেন। 

অঞ্জুন__ইহাইত শুনিতে চাই । 

ভগব।ন্--মনোৌযোগ কর। 

পরব্রদ্ধ যে সর্ববশক্তিমানু ইহাত কেহই অস্বীকার করেন! । 

ঘথ। হরি জণঘ্যাপী তনশ্ত শক্তিস্তথানথ | 

*  দ্বাহশক্তি ধথাঙ্ঞারে স্বাশ্রায়ং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি ॥ নারদীয়ে। 



৩৬ বাঙ্গালায় গীত। অধ্যয়ন । 

পর ব্রহ্মা বা শ্রীহরি ব। শিব বা রাম জগণ্ ব্যাঁপিয়! আছেন। হরি 
যেমন জগশ্ ব্যাপী, তাহার শক্তিও সেইরূপ জগঘ্যাপিক। ৷ দাহশক্তি 

যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যাপিয়। থাকে সেইরূপ শক্তিও আপন আশ্রয় যে 

সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম শ্রীহরি তাহাকে ব্যাপিয়া থাকেন। এই শক্তি কখন 

স্পন্দ স্বভাবা কখন অস্পন্দ স্বভাবা। এই অস্পন্দ স্বভাব! শক্তি ও 
পরব্রহ্ষম একই । এইখানে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু ম্পন্দ 

শক্তি যিনি তিনিই জ্বগত্রূপে প্রকাশ হয়েন। 

নাদাতুন! প্রবুদ্ধা স! নিরাময়পদোন্মুখী । 
শিবোন্ুখী যদ। শক্তিঃ পুংরূপা সা তদ। স্মৃতাঃ ॥ প্রয়োগপাগরে । 

শক্তি যখন অব্যক্তাবস্থ৷ হইতে ব্যক্তাবস্তায় আমিতে থাকেন তখন 

তিনি নাদ ব! শবরূপা। ইনি যখন ব্রহ্মমুখী তখন ইনি চলনরহিত|। 
অস্পন্দরূপিণী মহামায়াও ধিনি আর “অনেজদেকং” পরব্রহ্মও তিনি। 
মহামায়াই তখন নিগুণাঁশক্তি বা ব্রহ্গময়ী। স্বরূপ চিন্ত। করিয়া বল 

হয়__-“শিবোন্ুধী যদাশক্কিঃ পুংরূপা সা তা! স্থৃতাঃ৮ শক্তি শিবোন্ুখা 

' হইয়াই ব্রহ্মরূপা বা শিবরূপ। ॥। পরব্রক্ষের বক্ষে এই শক্তি বা শিবের 

বক্ষে এই কালী কখন অস্পন্দ স্বভাবে শিবের সঙ্গে অভেদ হইয়! 

ত্রিলোক উদ্ধারকারিণী কখন বা স্পন্দ স্বভাবে জগত সৃষ্টি করিয়৷ 

ভ্রিলোক মোহকারিণী । পুরুষোম্মুখী প্রকৃতিই পুরুষ হন যখন ৩খন 

প্রকৃতি ও পুরুষ একই | সেই জন্য বল! হয় “আনন্দ চিদ্যন স্বামী 

প্রভূঃ প্রকতিরূপ ধূক্” শৈবাগমে আনন্দ ঘন জগত প্রভূ ঈশ্বরই 

প্রকৃতিরূপ ধারণ করেন। বুঝিতেছে পরক্রহ্ম শবব্রন্গরূপে ভাসেন 
কিরূপে ? 

অর্জুন২-শারও সহজ করিয়! বলিলে সুবিধা হয়। 

ভগবান-_-মাচ্ছ। । পরত্রহ্ধ ভাবরূপী আর শবব্রদ্ধ তাহার প্রকাশক 
ভাষা। ভাষা. ভিম্ন যে মন ভারের প্রকাশ নাই সেইরূপ শব বর্গ 

ভিন্ন ্বপ্রকাশ পরব্রন্দের আত্মপ্রকাশ নাই। ন্বপ্ররূপে যেমন স্ৃযুপ্তির 
প্রকাশ সেইরপ দৃগ্টিরূপে বর্ষের প্রকাশ। শব্দ হইতেই এই স্বগ্ি। 
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যেখানে যে শব বা ভাষ৷ প্রচলিত তাঁহ। অকাঁর হইতে ক্ষকারান্ত বণ 

সমগ্ি ভিন্ন আর কিছুই নহে । শব্দ “ছুই প্রকার_ধ্বনি ও বর্ণ। 
বর্ণ হইতেছে যথা কখ হইতে ক্ষ পর্যযস্ত। শব্যেরও শক্তি আছে। 

কোন শব্দে প্রাণ চমকিয়া। উঠে কোন শব্দে মন মোহিত হয়। 

মৃদলাদির অব্যত্ত শব্দকে ধ্বন বলে মনুষ্যাদির ব্যক্ত শবকে বণ 

বলে। 

শবই সকলের মূল । আদি শবই প্রণব । প্রণবই বেদ। এই 

জন্য বেদকে শব্ব্রক্ষ বলে। এই শব্দ যেখানে প্রথম স্ফুটিত হয় 

তাহাই পরব্রদ্গ। পরক্রহ্ম ভাবরপী। ভাব ভিতরে অনুভূত হয় কিন্ত 

ভাষ৷ ভিন্ন ভাবের প্রকাশ হয় না। ভাব বাহিরে না আসিলে সৃষ্টি 
নাই। 

পরমশান্ত সচিদানন্দ স্বরূপ পরব্রক্দে স্বভাবতঃ-_-আপন! হইতে 

যে চলন হয় তাহাই তাহার স্পন্দন। ইহাই ভাবনা ( আদি ভাঁবনাঁই 

আদি ম্পন্দন। চিদাকাশে প্রথম স্পন্দন বা শব্দই প্রণব । এ শব্দ 

ছন্দ মত তালে তালে চিদাকাঁশে প্রন্ফুরিত হয়। প্রথমে প্রণব সপ্ত 
ছন্দে প্রলীরিত হয়েন পরে তাহ। হুইতে বহু বিকৃতি ছন্দও উঠে। 

প্রকৃতি ছন্দ ও বিকৃতি ছন্দ লইয়াই এই জগণ্ড। তাই বলা হয় 

«প্রণবেন ব্যান্ৃতিভিঃ প্রবর্ততে তমসস্ত্ব পরং জ্যোতি১৮। পরম 

জ্যোতিম্বূপ চিদাকাশ বা পরব্রচ্ধ তমঃ দুর করিয়া প্রকাশিত হইলেন। 

প্রণবের বা ও'কারের মুর্তিই এই জগত। শব্দ হইতেই এই জগৎ 
আবার মহাপ্রলয়ে জগতের লয় শব্দেই হয়| শব্ও স্পন্দিত হইতে 

হইতে আবার চিদাকাশে বা পরব্রহ্দে লয় হয়। সমন্ত শব্দ সমন্ত 

ভাষ! যখন এক অখগুভাবে মিলিত হয়-_তখন যিনি চিরদিন আছেন, 

ছিলেন, থাকিবেন তিনিই পরম শান্ত বিষুর পরম পদ। এই পরম 

পদকেই জ্ানিগণ অবাধিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। এখানে দেখ। এবং 
হওয়। এক॥ আবার যখন স্ষ্টির আরম্ত হয় তখন সমস্ত শব্দ রাশির 

ংস্ক'র বীঞ্জাবস্থায় থাকিয়। ভাবরূপী চিদ্াকাশে স্ফুটনোম্মুখ হইয়! 

াড়ায়। অবৃষ্টি সংরন্ত অন্বুবাহের মত, অনুত্তরঙ্গ জলনিধির মত, 
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নিবাত নিষ্ষম্প প্রদীপ শিখার মত এই নব নীল নীরদের--'এই 

চিদ্দাকাশের স্ষ্টি প্র4রন্তের দর্শন কত সুন্দর কে বলিবে? অনন্ত 

কোটি ব্রহ্মাণ্ড জড়িত, প্রণব ব্যাহৃতি যুক্ত শব্দরাঁশির মুলে যে অখণ্ড 

ভাব চিদ্াকাশে প্রকটিত হয় তাহাই বেদ। ছন্দমত স্পন্দন যুক্ত 

শকারাশিই ব শব ব্রহ্মই পরব্রহ্গ । 
স্টিতত্বের কথ! পরে অনেকবার আসিবে এখন এই পর্ষ্যস্তই থাক। 

দেখ অজ্জুন--বেদের কর্মকাণ্ড সকল সত্ব রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক। 

ইহার। সংসারের প্রকাশক । তুমি ত্রিগুণের ভাব ত্যাগ করিয়া! নিক্কে- 
গুণ্য হও । ত্রিগুণের লক্ষণ-_-শীত উঞ্ সখ দুঃখ মান অপমানাদি 

সহিষুততাঃ সর্ববদ] সন্বগুণে ধের্যযশীল হওয়া, যাহা পাও নাই 
তাহার প্রাপ্তি এবং যাহা পাইয়া তাহার রক্ষা--ইহাতে আগ্রহ ন! 

রাখিয়। একমাত্র ভগবান আত্ম! আমার আছেন এই নির্ভরে তাহার 

আঁজ্ঞ। মত নি্ষ।ম কর্মে রত থাকিয়া স্বরূপস্থিতি লাভ কর। আস্ম! 

হইতে যে স্থখ উঠে তাহ। সাত্বিক ন্ুখ, বিষয় হুইতে যাহা! উঠে তাহা 

রাজল, এবং মোহও ও দৈগ্তাই তামস। তুমি দ্বন্দরহিত হও, নিত্য 

সন্তস্থ হও এবং আত্মরতি আল্মক্রীড় হও । (৪8৫) 
অজ্জুন- নিক্কাম কণ্ম__যাহ। তুমি উপদেশ করিতেছ তাহাতে ত 

কষুত্র *ক্ষুদ্র স্থুখের জন্। চেষ্টা থাকিবেন।-_সেই জন্য বেদোক্ত কর্মের 
ফলে আর লোভ পড়িবে ন! ? 

ভগবান্--কিরূপে পড়িবে ? নিষ্ষাম কর্মের আরম্তত আমাকে 

লইয়াই। আমিত সকল স্থখের সমান্ট। আমাকে পাইলেত স্থখের 

কন্দ যাহ! তাহাই পাইলে । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ 
হয় তাহা কি মহা জলাশয় পাইলে সিদ্ধ হয়না? বল দেখি বেদোক্ত 

কন্মের ফল ত্যাগ করিয়। ঈশ্বরাধনারূপ একনিষ্ঠা যাহার জন্মিল তাহা'র 
বুদ্ধিতে দোষ দিবে কে? সমস্ত বেদের প্রয়োজনইত সিদ্ধ হইল 

যখন মানুষ ব্রহ্মকে পাইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দত ব্রহ্ষানন্দেরই 

অন্তভূতি। (৪৬) 
অর্জভুন__তত্বজ্ঞান: লাভ করিতে পারিলেইত প্রয়ে'জন শিদ্ধ 

হইল তবে আবার কর্ম কেন ? | রঃ 
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ভর্গবান্-_-শুত্বকথ। শুনিলেই ত তত্ৃজ্ঞান হয় না॥ তত্বজ্ঞানার্থা ধিনি 

তাহাকেও ত কন্্ করিতে হয়। তত্বজ্ঞানীরও কন্মেই অধিকার-_ 
আমি বলতেছি কম্মফলে আকাঙক্ষ। না রাঁখিয়। কম্ম কর। অজ্জুন। 

তুমি ফলের আকাঙক্ষায় কর্ণ করিওনা-_ আর ইহও ভাবিওন! যে কর্ম 

করিলেই যখন কর্ম ফলের বন্ধন ঘটে তখন কর্ম না করাই ভাল । 

ফলাকাঙক্ষা ত্যাগ করিয়া আমি বলিতেছি বলিয়া কর্ম করাই 

তাল। (৪৭) আমি কর্ম করিতেছি এই কর্তৃত্বাভিমান না রাখিয়া! 

পরিদ্ধি অসিদ্ধি হর্ষ বিষাঁদ শুন্য হইয়া-_ঈশ্বরের আজ্ঞ। বলিয়া ঈশ্বরকে 
ভাল বাসিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অনিদ্ধিতে সমত্বই যেগ। (৪৮) 

অজ্জুন_-তোমাকে ভাল বাসাইত নিক্ষাম কর্ষ্বের ভিত্তিভূমি। 
কিন্তু তোমাকে ভালবাস! যায় কিরূপে ? 

ভগবান্_কেন যাইবে না? আত্মার প্রকট মুত্তিইত ইষ্ট 
দেবতা । আমি তোমার আত্মারই প্রকট মুর্তি। আত্মাকে কে ন! 
ভালবাদে বল? তোমার আত্মাই তোমার ইষ্ট দেবতার মুর্তি ধরিয়া 

তোমাকে শাস্ত্র নিপ্ধীরিত পথে চলিতে বলিতেছেন । আম্মার আজ্ঞ! 

পালন করিয়া তুমি কণ্ম করিতেছ-_ইহাতে স্থুখ পাও ব! ছুঃখ পাও 

এ বিচারের স্থান কোথায় বল? শান্্বাক্য আত্মারই আঙ্ঞ। 

অজ্জুন__এখন বুঝিতেছি-_সকাঁম কর্ম মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে 

কিন্তু মানুষ ফলাকাঙক্ষ। না করিয়া কর্ম নিষ্পত্তি জন্য তোমাকে 

ডাকিতে ডাকিতে, তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিতে করিতে যখন 

কর্ম করে তখন তাহার সিদ্ধি অসিন্ধি সমান হইয়। যায়__-এই সমত্ব 

বোধকেইত যোগ বলিতেছ ? ইহাঁইত যোগস্থ হইয়। কর্ম করা? 

ভগবান্__তাহাই। এই সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম কর! অতি 

উত্কৃষ্ট-__ফলা ফল ভাবিয়৷ কর্ম কর! অতি অপকৃষ্ট। তুমি সমত্ব 
বুদ্ধির শরণ লও-_ফলের জন্য কর্ম করিয়া কৃপণ হইওনা। (৪৯) 

অজ্ঞুন--ফলের জন্য যাহার কম্ম করে তাহারা কৃপণ £. 

ভগ্ববান্-_-ফলের জন্য যাহার কর্ম করে তাহারা ফল ক্ষণস্থায়ী, 

ঙ৬ 
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ফল অল্প বলিয়া অল্প স্থখই পায় কিন্তু আমার জন্য যাহার। কর্ম করে 

তাহারা আমাকেই পাঁয়-_-আঁমি ভূমা আমি অনন্ত বলিয়! ইহাদের 
স্থখও অনন্ত । যাহারা অনন্ত স্থখ স্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া 

আপাত রমণীয় অল্প সুখের জন্য কর্ম করে তাহারাইত কৃপণ। কারণ 

অল্প স্খের জন্য ইহারা অধিকট। বিসর্জন দেয়। তাই বলিতেছি সমত্ব 

বুদ্ধি যুক্ত হও-_এই জন্মেই সুকৃতি ছুক্ধৃতি ত্যাগ হইয়া যাইবে । নিক্গীম 

কর্ম যোগে উদ্যোগী হও। নিক্ষাম কন্ম যোগের কুশলতাই যোগ বা 

কন্মযোগ । (৫০) ৮ 

অর্জন-_ এইরূপ করিয়া কেহ কি কন্ম করেন ? 

ভগবান্-_্ষীহার। মনীষী-াহারা জ্ঞ।নী তাহার। ফলত্যাগ করিয়া 

কর্ম করেন বলিয়া জন্মন্রণরূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয! 

সর্ববোপদ্রব শুন্য মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়েন। (৫১) 

অর্জুন__-আমার এইরূপ কবে হইবে ? 

 ভগবান্-_-যখন তোমার বুদ্ধি মোহ কলিল বিশেষরূপে অতিক্রম 
করিবে তখন শ্োতব্য এবং শ্ুত সমস্ত অনাত্ বিষয়ে তোমার বৈরাগ্য 
আসিবে । (৫৫২) 

অজ্ঞুন--মোহ কলিল কি? 

ভগবান্- মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষত1--এই কালুষ্য ষতদিন 
থাকে ততদিন আত্মাই ষে একমাত্র রমণীয় বস্তু এই বোঁধকে 
কলুধীকৃত করিয়া এই অধিবেক, সকল ইন্ড্রিয়কে বিষয় ভোগের প্রতি 

প্রধাবিত করে। 

অর্জুন-_.মোহই বা কি এবং কলিল ইহার অর্থ কি ? 

ভগবান্-_আত্ম।কে যাহারা 'জানেনা তাহার। দেহ, ইন্ড্রিয়। মন 

ইত্যাদিকে রমণীয় বোধ করিয়। ইহাদ্দিগকেই যে পরম রমণীয় আত্ম 

বলিয়া বোধ করে-_ইহাই হইতেছে মোহ। তবেই হইতেছে দেহাদিতে 

আত্ম বুদ্ধিই মোহ। কলিল অর্থ কলুষতা বা কালুষ্য। এই 
নিতান্ত নিবিড় বলিয়৷ কলিল অর্থে নিবিড়ও হয়। 
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অঞ্জুন-_বুদ্ধির মোহ কলিল অতিক্রম কর! কি ? 

ভগবান্__সখ দুঃখ লাভ অলাভ, জয় পরাজয় গ্রাহ্য না করিয়। 

ঈশ্বর বলিয়াছেন বলিয়। ষখন তুমি কর্তব্য কম্পন কর তখন সেই সমত্ব 

বুদ্ধিতে কর্প্ দ্বারা তোমার ঈশ্বর আরাধন! হয়। তখন ঈশ্বরের 

প্রন্নতার অনুভবে তোমার বুদ্ধি আমি কর্তা আমি ভোক্ত। এই 

দেহাভিমানরূপ মোহময় গহন ছুর্ণ_এই মোহময় কলুষত| অতিক্রম 

করে। 

অজ্জন_ শোতব্য ও শ্রন্ত বিষয়ে নির্ধেবদ না বৈরাগ্য লাভ 

কর! কি? : 

ভগবান্- সংসারের বিষয়ে, দেহ বিষয়ে, জগণ্ড বিষয়ে, মনের 

বিষয়ে মর্থ।ৎ এক কথায় গাত্ম। ভিন্ন অন্য যা কিছু সেই নিষয়ে চচোমার 

বৈরাগ্য লভ হইবে। 

অর্জুন-__দেহাত্থা বুদ্ধি অর্থাৎ আমি করি, আমি চলল, আমি খাই, 

আমার সংসার, আগার ঘর বাড়ী ইত্যাদি বুদ্ধি ধন থাকেনা তখনই 

কি ভোগে বৈরাগ্য জন্মে? 

ভগবান-__আামি করি আমি খাই আমি চলি-এই বুদ্ধি অর্থাৎ 

আমি কর্ত। আমি ভোন্ত এই বুদ্ধি যখন মানুষ ছাড়িতে পারে তখন 

গাছষের কি হয় দেখ। প্রকৃতির দ্বারা কন্মম চলে -এ কন্মত আত্ম! 

করেন না। তবেই হইল আমি বা আম্মা যিনি তিনি প্রকৃতি নহেন। 

প্রকৃতির দ্রষ্টা এই আত্মা । আত্মীই একমাত্র সত্য বস্তু _আত্ম৷ ভিন্ন 

অন্য য। কিছু তাঁহাই মায়, তাহাই মিথ| | যখন শাআ্মাই ত্য বস্তু 

হুইয়| যাঁন__তখন আত্মাই একমাত্র দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণের বস্তু । 

অনা! যাহা! তাহাই ত্যাগের বস্ত্র । ইহাই ত বৈরাগযা। এইজন্য 

ব্লিতেছি শ্রোতব্য ও শ্রত বিষয় সকল নিষ্ষল বলিয়া! মগ্রাঙ্হ করার 

বস্ত্র+ইহাই বৈরাগ্য । বুঝিলে কি নিষ্ধাম কর্ম দ্বারা দেহাত্ব বুদ্ধি 

নষ্ট হয় কিরপে ? 

'অর্জুন__বুঝিতেছি। যখন আমার বুদ্ধিতে মৌহ থাকে না, যখন 



স্্্ 
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এই ফল লাভের জন্য এই কণ্ম কর! উচিত, আমি না করিলে আর 

করিবে তকে এই ভ্রম যখন না থাকিবে তখন নুতন কিছু করিতে বা 
দেখিতে ইচ্ছ! হইবে না, পুরাতন কিছুই আর দেখিতে শুনিতে ইচ্ছ! 
হইবে ন!-_গনাত্বতে এবং অনাম্বার কার্যে যখন বৈরাগ্য আসিল 
তখন আত্মাই ঘে একমাত্র রমণীয় দর্শন___আত্মরতি, আত্মক্রীড় হওয়াই 

যে একমাত্র কার্য/- ইহার জন্থই মানুষ আত্মস্থ হইবে! আচ্ছ! 
তারপর কি? 

ভগবান্--অনেক প্রকার সাধ্য সাধনার কথ! শুনিয়া তোমার 

দেোলায়মান বুদ্ধি সব ছাড়িয়া যখন এক পরমেশ্্রে-_-এক আতা।য় 

চলন রহিত হইয়া স্থির হইবে-_যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে অচল 
ভাবে স্থিতি লাভ করিবে তখন তুমি যোগ বা যোগফল যে 
তত্বজ্ঞান ত'হ1! লাভ করিবে । (৫৩) 

অঙ্জন__ শ্রুতিবিপ্রতিপন৷ বুদ্ধি কি? 

ভগবান্_-ঈশ্রের কথা, ঈশ্বর পাইবার উপায়ের কথা-_-বন 
প্রকারে শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ বহু শাস্সে বহু রূপে শুনিতে শুনিতে 

মানুষের বুদ্ধি সংশয় দোলায় দোলাঁয়মান হয়-_-এই বিক্ষিপ্ত] বুদ্ধিকে 

:ঝলিতেছি শ্রুতিবিগ্রতিপন্ন। বুদ্ধি । অনেক শ্রনণের দ্বার নিপ্রতিপন্না 

অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির না হওয়া-_বহু শ্রবণে বিক্ষিপ্ত | 

অভ্ভুন-_ঈশ্বরকেও মানুষ কি অনেক রকম বলে? 

ভগবান্-_বলে বৈকি? ঈশ্বর সম্বন্ধে ও স্যষ্টি সম্বন্ধে বু লোকে 
বন্ধ কথ। কয়। অদৈত, দ্বৈত, নিশিষ্ট! দ্বৈতবাদ অচিন্ত্য ভেদ!ভেদ কত 
বাদই আছে আবার বিবর্তবাদ আরম্তভবাদ পরিণামবাদ প্রভৃতি কত 

বাদের কথ মানুষ কয়। কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার কেহ বলেন ঈশ্বর 

সাকখর, কেহ বলেন সাকার নিরাকার উভয়ই, কেহ বলেন ইনি দুর্গা, 

কা1লী,শিব,কৃ্ণ, রাঁম ইত্যাদি,কেহ বলেন কৃষ্ণই একমাত্র ঈশর অন্যগুলি 

তাহার অংশ মাত্র _ন্সয়ং নহেন ; এই ভাবে নানা প্রকার উক্ত আছে। 

কেহ বলেন ঈশ্বর আত্ম।--মবার এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা তুলেন 
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আত্ম! নিত্য বা অনিত্য ? নিত্য যদিহন ইনিই কর্তা বা অকর্তা? 

অকর্তা হইলেও এক বা অনেক শ্রুতিবিপ্রাতিপন্ন৷ বুদ্ধিতে ঈশ্বরের 
কথা বহুরূপে শুনিয়। বন্ছ প্রকার সন্দেহ জন্মায় । 

তজ্জন_-ঈশ্বরকে পাইবার উপায়েও কি সংশয় থাকে? 
ভগবান্--থাকে নৈ কি? কেহ বলে কর্মী দ্বারা তাহাকে 

পাওয়] যায়, কেহ বলে কন্ম হ্যাগ না করিলে পাওয়া যায় না, কেহ 

বলে বিনা অস্টাঙগযোগ সাধনায় তাহাকে পাওয়া ষায় না, কেহ বলে 

উপামন। ভিন্ন তাহাকে পাইবার অন্য উপায় নাই, কেহ বলেন জ্ঞ।ন 

ভিন্ন কিছুতেই পাঁওয়! যায় না, কেহ বলেন নাম করিলেই পাওয়া 

যাঁয়, কেহ বলেন বিশ্বাসেই পাওয়া যায়, কেহ বলেন শুধু প্রার্থনাতেই 

পাওয়া ধা়-_এইরূপ বহু বনু উপায়ের কথ! শ্রবণ করিয়! বুদ্ধিতে সংশয় 

জাইসে । 

অভ্ভুন_-ন:না প্রকারে দোলায়মান বুদ্ধি নিশ্চল হইবে কিরূপে ? 
ভগবান্--পরমাত্আা ও আত্মা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন; এই 

পরমাঁস্বাই কিন্তু আত] । অথচ আকাশের ছায়। ঘটের মধো আসিয়া 

যেমন ঘটাকাশ নাম ধরে সেইরূপ এক নিত্া অথ আত্মা দেহা্দি 
উপাধিহে গতিভাত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। জীনভাগ হইতে 

যতদিন অন্ভ্কান না কাটিয়। যাঁয় অর্থাৎ জীবাত্বা যদিন ন। “আমি 

কর্তী৮ “আমি ভোন্ত1” এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন ততদিন 

জীবাত্ব। পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারেন না। স্থযুপ্তি যেমন 

আপন! হইতে স্বপ্পভাবে আইসে সেইরূপ পরম।তবা। বা ব্রন্ম স্বভাঁবতঃ 

স্যট্রিরূপে ভাঁসেন। ইহাই কিন্তু ব্রনের আকার ধারণের বীজ। 
পরমাত্ম! হুজ্তেখ়, তিনি যদ আপন অবিজ্ঞাত স্বরূপেই থাকেন তাহ 

হইলে মন তাহাকে চিন্ত। করিতে পারে না, বাক্যও তাহাকে প্রকাশ 

করিতে পারে না । তাহাকে ধ্যান না করিলে যখন অজ্ঞান আবরণ 

সরাণ যায় না তখন তিনি কপ! করিয়৷ মুণ্ডি ধারণ করেন। ভিন্ন 

ভিন্ন কাধ্য জন্য তিমি ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি ধারণ করেন। শিব, রাম, সীতা, 

হুর্গা, কালী প্রভৃতি মুর্তি এক পরমাত্াঁরই মুর্তি। এই এক পরমাত্মাই 
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সব সাজিয়াছেন--এই পরমাত্বই আত্মরপে সকলের মধ্যে আছেন। 

আত্মাই একমাত্র উপান্ত। এইভাবে একনিষ্ঠ হইলে বুদ্ধির সংশয় 
আর থাকেন না। তারপরে কি উপায়ে জীবের অজ্ঞন দূর হয় 
তাহারও সম্বন্ধে বু কপা ষখন এক সাধনায় পর্যাবসিত হয় তখন 

সাধনাতেও একনিষ্ঠ আইসে। সাধনার একনিষ্া! হইতেছে, জান 
ভিন্ন পরমাত্ম ভাবে শ্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন চিত্ত রাগ- 

ছ্েষ ছাড়িতে না পারে, যতদিন বিষয় ভাললাগ! মন্দলাগ! গাকে তত 

দিন চিত্তশুদ্ধি হয় নাই জানিবে। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিক্ষাম কম্মযোগ, 

অস্টাঙ্গযোগ, উপাসনা, নাম করা এই সমস্ত। কন ও উপাপনার 

ছারা ভগবানকে ভালব।পদিতে পাঁরিলে যখন ভগবানের সর্ধনদ! স্মরণে 

চিমল যে রগ দ্বেষ বা ভাললাগ! মন্দলাগা-_ইহ1 দূর হইবে তখন 

জ্ঞানের হনুষ্ঠানে অধিকার জন্মিবে। চিত্ত যখন ভগবানের দিকে 

ফিরিবে এবং বিষয় ভোগে যখন রুচি থাঁকিবে না তখন চিত্ত নিশ্চল 

হইয়া পরমাস্মাতে ভুবিয়া পরমাস্মরূপে স্ফিতিলা্ড করিবে । ইহাই 

স্থিত প্র হওয়। বা আত্মস্থ হওয়া । 

অজ্জুন --(১) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্দের লক্ষণ কি? (২) আবার ঠিনি 

যখন সমাধি হইতে বুুখিত হয়েন তখন তিনি ব্যবহারিক জগতে স্বগত 
বাস্পষ কি বলেন (৩) বুখিত স্থিতপ্রজ্ত কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ 
করেন (8) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কালে কিরূপে তিনি বিষয়ে বিচরণ করেন £ 

আমার মনে এই সমস্ত প্রশ্ন জাগিতেছে। 

ভগবান্--আচ্ছা__ঙাঁমি তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি 
আবণ কর। ৃ 

(১) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ । যখন স।ধক মনে প্রবিষ্ট সমস্ত কামন। 

ত্যাগ করিয়! স্ব স্ব রূপে অর্থাৎ আপনি-আপনি তুষ্ট থাকেন__বাহিরের 

কোন কিছুই আর তাহার কাঁছে থাকে লা--সর্ববদাই আত্মাতে ভুবিয়া 
আস্মাই হইয়! থাকেন তখন তিনি সমাধিস্থ শ্িতপ্রজ্ঞ (৫৫) 

অজ্ঞুন--মনোগত সমস্ত কামনা! ত্যাগ করিতে পারিলেই কি 

ভগবানে ডূবিয়া থাকা যায়? ৃ 
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ভগবান্-_-ভোগের ইচ্ছা হইতেছে কামনা । আপনি আপনি পূর্ণ 
যিনি তাহার কোঁন ভোগেচ্ছ! নাই। 'আত্মবিস্মৃতি না হইলে তোগেচ্ছা 
জন্মে ন। আর কিছু দেখিয়া অ।পন! ন! ভূলিলে ভোগেচ্ছ! বা কামন! 
হয় না] । 

আঙ্জুন__ শ।তাবিস্তৃতি হয় কিরূপে ? 
ভগবান্-_পরমাত্মা আপনি আপনি হইলেও তিনি সর্ববশক্তিমান্। 

যখন তিনি আপনি আপনি থাকেন তখন শক্তি তাহার" সহিত এক 
হইয়ই থাকেন। এখানে শক্তি ও শক্তিমান তাভেদ। এই জন্য 
ব্রহ্মাকে কেহ বলেন পরমাত্মট কেহ বলেন ইনি শক্তি । শক্তি ব্রঙ্গময়ী 
এ কথ! সর্বত্রই পাওয়া! যায়। পরে ব্রক্গ যখন পুরুষ আকার ধারণ 
করেন এবং শক্তি প্রকৃতিরূপ! হয়েন তখন শৈবাগমে বল! হইয়াছে 
আনন্দচিদ্যন স্বামী প্রভু প্রকৃতি রূপধৃক্। সচ্চিদানন্দ স্বামী__যিনি 
নিশুণ অবস্থায় নিত্যস্থিত হুইয়াও সপ্ুগ হয়েন__ইনি প্রভু অর্থাৎ 
কোন কিছু করিতে বা না করিতে বা অন্যথা করিতে ইনি সমর্থ__ইনিই 
ঈশ্বর । এই পুরুষই প্রঞ্কতিরূপ ধারণ করেন__ঈশ্বরই ঈশ্বরী হয়েন। 
যদি বল! যায় কিরূপে হয়েন-_ প্রয়োগ সাগরতন্ত্র উত্তর করেন-_ 

নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময় পদোম্মুখী। 
শিবোন্মুখী যদা শক্তি পুংরূপ। সা তদান্মতাঃ ॥ 

শব্তি যখন অন্যক্তা বস্থ। হইতে ব্যক্তাবস্থ।য় আসিতে থাকেন তখন 
প্রথমেই তিনি হন নাদ ব| শব্ররূপ। এই জন্য বলা হয় শব্দ হইতেই 
জগতের স্থষ্টি। যখন ইনি ব্রচ্মের সহিত এক হইয়! থাকেন তখন ইনি 
ব্রত্ধরই মত অনেজত এবং সর্বপ্রকার কম্পনশুন্ত--চলন রহিত। 
এই জন্য মহামায়াকে ব্রদ্দই বল! হয়। মহাঁমায়াই নিগুণাশভ্ি__ 
ইনিই ব্রক্মরূপিণী। এই স্বরূপ চিন্তা করিয়৷ বল! হয় শিবোম্মুখী যদা 
শক্তিং পুংরূপা স1ণ্তদাস্মৃতাঃ। শক্তি শিবোন্মুণী হইলেই পুরুষরূপা। 
যুক্তিদ্বারাও ইহা দেখান যায় যিনি উগ্রভাবে ধীহার স্মরণ করেন 
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স্বাহার ভাবনা! করেন তিনি তাঁহার রূপই প্রাপ্ত হুয়েন। কাচপোকার 
তৈলপায়িকায় গরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত সর্ববত্রই প্রচলিত । 

মায়ার রা শক্তির ছুই স্বভার। মনের যেমন নিবৃত্তিম্গ ও 

প্রবৃন্তিমর্গে গতি হয় শক্জিরও সেইরূপ অস্পন্দ স্বভাব ও স্পন্দ 

স্বভাব। মন প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিলেও ইচ্ছ! করিলেই ইনি যেমন 

নিবৃত্তিমার্গে যাইতে পারেন সেইরূপ স্পন্দশক্তি জগত হইয়৷ নৃত্য 

করিলেও ইনি ক্রন্ষামুখী হইলেই অস্পন্দরপে ব্রহ্মই। ব্রন্দে এই 
স্পন্দশক্তির স্ফুরণ আঁগন। হইতেই হয়। ব্রন্গ অনাদি, শক্তির স্ফুরণও 

অনাদি বলিয্প! বল হইতেদ্ছে শক্তি স্বভাবতঃ স্ফরিত হয়। শক্তির 

মধ্যে যাহ! থাকে তাহার ভাবনা করিলে বুঝ! যায় শক্তির স্ফ্রণ 
স্বভাবহঃ কেন বলা হয়। শ্ররী্রাচণ্তীর কবচ অর্গল। কীলক পাঠের 

পরে এবং সপ্তদতী পাঠের পূর্বে যে রাত্রসুক্ত পাঠের ব্যবস্থা আছে 
তাহা বেদেরই মন্ত্র। রাত্রিসুক্তের প্রথম মন্ত্রে পাওয়! যায় ও রাত্রী 
ব্খ্যদায়তী পুরুত্র। দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্ব! অধি শ্রিয়োহধিত। জীব- 

রাত্রিকালে সকল জীব চিশক্তির ক্রোড়ে শিদ্রা যায় এবং মহা প্রলয়ে 

ঈশ্বরও এই চিগশক্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত হয়েন বলিয়া চিওশক্তিরূপ। 

ভূবনেশ্বরীকে রাত্রি বল! হইয়াছে । রাত্রি, জীবরাত্রি ও ঈশ্বর রাত্রি- 

রূপে দ্বিবিধা। ধীহাত্তে সমস্ত জীবের ঝ/বহার কার্য্য লয় হয় তাহ! 

জীব রাত্রি আর যাহাতে ঈশ্বর ব্যবহার লীন হয় তাহা ঈশ্বর রাত্রি। 

মহাপ্রলয়ে অন্য কোন বস্ত্র থাকে না-__থাকেন কেবল ব্রহ্গমায়াত্রিকা 

শক্তি । ইনি সকলের কারণ, ইনি অব্যক্ত পদ বাচা।। যখন আবার 

স্ষ্টি হইত্তে আরম্ভ হয় তখন সর্ববস্ত প্রকাঁশশীলিনী চিগুশক্তিরূগ। 
ভূবনেশ্বরী মঙ্থামায়। সর্ব দেশে ( পুরুত্র) যাহ! কিছু স্যষ্ট হয় তাহ! 

দেখিতে থাকেন ( অক্ষতিঃ আয়তী ) অর্থাৎ ব্রহ্মমায়। স্বরূপিণী আগ্ঠা- 

শক্তি আপনাতে উৎপন্ন এই জগজ্জাল-__-এই সদসত কন্মাদি সমস্ত 
বিশেষরূপে দেখিতে থাঁকেন (ব্যখ্য)। অনন্তর সেই সেই করণ্মানু- 

রূপ ফলকরপা বিশ্বাত্রী (বিশ্বাঃ সর্ববাঃ শ্রিয়ঃ ) তিনি ( অধি-অধিত- 

অধ্যধিত ) প্রদান রেন। এই শ্রুতির ব্যাখ! কর্তী স্পষ্টর€5. 
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বলিতেছেন--সকলের কারণ স্বরূপিণী চিৎুশক্তি পূর্ববকল্লীয় অনন্ত: 
'জীবের অপরিপর সদসশ কর্্ন_-সকল শাপনার মধ্যে অবলোকন 
করিয়া__তাহাদের ফলপ্রদাঁন সময় তখনও আইসে নাই দেখিয়। ঈশ্বরের 
সহিত এই প্রপঞ্চ আপনার মধ্যে লয় করিয়া অবস্থান করেন। কতদিন 
তিনি অপেক্ষ! করেন ? না__-যতদিন না ফলপ্রদান সময় উপস্থিত হয় 
ততদিন। সেই রাব্রিরূপা-_চিশশক্তি 'ভূবনেশ্বরী ফলপ্রদান সময় 
আসিলে তখন প্রপঞ্চ নিম্মীণ করেন এবং সমস্ত প্রাণীর নানাপ্রকাঁর 
অসংখ্য কম্মসকলকেও অবলোকন করেন--এবং অসংখা জীবের 
অসংখ্য কর্মেরও ফল দান করেন। বাখ্যাকাঁর বলিতেছেন *তাহো 
সর্ববজ্ত! ভগবঠ্য। রাত্রেভূবিনেশ্র্ষযাঃ কিয় বর্ণনীয়েতি ৷» বাস্তবিকই 
ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আঁছে--যখন শক্তি দেখেন যে অসংখ্য 
অসংখ্য জীব আপন আপন অনন্ত কর্ম পরস্পরাপদহ আপনার মধ্যে 
লীন রহিয়াছে এবং তিনি জগতৎস্থষ্টি মাত্র এই অনন্ত জীবরাশিকে আপন 
আপন কন্বে ছুটাইতেন-_-যে যেমন স্থ দুঃখ পাইবার অধিকারী 
তাহাকে তাহাই দিতেছেন। 

বলিতেছিলাম অখণ্ড স্ফটিকশিলা সদৃশ ব্রহ্গবস্তুর সান্নিধ্যে যখন 
এই শক্তির স্ফুরণ হয় তখন শক্তি, ব্রন্মের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়! 

প্রসবোন্মখী হয়েন এবং শক্তি প্রত্তিবিদ্বিত ব্রল্গজ্যোতি আপনার 

স্বরূপ যেন নিস্বৃত হইয়া আপনাকে অন্যরূপ দেখেন "স্বরং অন্যই 

বোলপন্।” এই আত্মবিস্মরতি হইতে কাঁমনার জন্ম হয়। যিনি 

সমস্ত জীবের এবং ঈশ্বরের (হিরণ্য গর্ভ) কর্মের প্রবর্তক 

তিনি এই কাম বা কামনা । “যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ 

কাম.ইমান্ লোকান্ প্রাচ্যাবয়তে। যো নৃশংসো যোহনৃশংসোহল্তাঃ 
স পরো ধশ্ম ইত্যেষ! বৈ গায়ত্রী” তিনি গায়ত্রী) কামরূপে আমাদিগকে 

চালিত করেন, কামই এই সমস্ত লোককে কারে প্রবৃস্ত করে। এই 
কাম অসও কম্ম্ের প্রবর্তক হইয়। নৃশংস এবং সত্কশ্মের প্রবর্তক হইয়া 
অনৃশংস। এই ছুইরূপে পরিচালন! করাই চিচ্ছক্তিরূপ| ভূবনেশ্বরী গায়- 

ত্রৌর 'অসাঁধারণ ধর্ম । ক।মনা কোথ। হৰ্তে আসিল তাহ! বুঝিলেত ? 
৭ 
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অজ্জুন__বুঝিল।ম । কিন্তু কামন। ত্যাগ কি মনুষ্কের সাধ ? 

ভগবান্-__-মামিও য। আর সেই চিগুশক্তিরূ্প! ভূবনেশ্বরী গায়ত্রীও 
তাই। আমার মনুগ্রহ ভিন্নও তোমার কোন কর্মের নিষ্পত্তি হইতেই 

পারেন।__ইহার জন্যইত নিক্কাম কন্মম অভ্যাস করিতে বলিতেছি। 
তথাপি ষে স্থিত প্রজ্ছের অবস্থা বুঝিতে যাইতেছ-_- ইছাই কিন্থু নিক্ষাম 

কন্মের শেষ ফল। শ্রবণ কর বাসন! ত্যাগ কিরূপে হইবে। 

অজ্ঞন__-বল আমি বিশেষ মনোযোগ করিতেছি । 
ভগবান্-_জ্জান দ্বারা যে বাসন! ত্যাগ হয় তাহাকে বলে জ্ঞেয় 

বাসন। ত্যাগ এবং ধ্যান দ্বারা যে বাপনা ত্যাগ তাহাকে বলে ধ্যেয় 

বাসনা ত্যাগ । জ্ঞান বলে আমাতে ডুবিয়। থাক।-_মামাতে ডুবিয়া 

আমি হইয়। থাকা। কিন্তু মামাতে সমাধি যখন না থাকে তখন পুর্ববা- 

মুভূত ভন্ভানের অবস্থা স্মরণ করার জন্য সর্ববত্র আমার ধ্ঠান দ্বারা চক্ষু 

কর্ণাদিকে ভিতরে রাখা--এই ধ্যান অভ্যাস কর। আমার রূপ ধ্যান 

আমার গুণ ধ্যান বা স্মরণ আমার লীলা ধ্যান ঝ| স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা 
বাহিরে যখন কোন কিছুর উপরে রাগ বা দ্বেষ থাঁকিবেনা-_-যখন সকল 
নর নারীর সকল কম্মে বা সকল ভাবনাতে বা সকল বাক্যে আমাকে 

স্মরণ মামার ধ্যান অভ্যস্ত হইয়া যাইবে তখন আমার স্বরূপ স্মরণ চিন্তা 

সহজ হইবে । কেবল স্বরূপের চিন্তাতে যখন স্বরূপে ডুবিতে পারিবে 

তখন ধ্যেয় বাসন! ত্যাগ দ্বারা জেবেয় বালনা ত্যাগে-আমাতে সমাধিস্থ 

হইতে পারিবে । বুঝিলেত মানোগত সর্ব কামনা ত্যাগ করিয়া আপনি 
আপনি স্থিত প্রজ্ঞ কিরূপে হওয়। যায় ? 

অর্জুন-_ বুঝিলাম। এখন বল বুখিত স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ ? 

ভগবান্-_ব্যুখিত স্থিত প্রজ্ত যিনি তাহার ছঃথ আসিলেও মনে কোন 

উদ্বেগ আসেনা সখ আসলে ভোগে কোন স্পৃহা! থাকেন, কোন বিষয়ে 

অনুরাগ থাকেন! শোক হউক, রোগ হুউক, যাতনা হউক কোন কিছু- 

তেই ক্রোধ তাহার হয় লা । বুযুশিত স্থিতপ্রজ্ঞ এইরূপ ॥ (৫৬) 
অর্জুন__ব্যুর্খিত স্থিত প্রজ্জের কাছেও কি ছুঃখ, সখ, রাগ, ভয়, 

ক্রোধ আসিবে ? - 
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ভগবান্__াহার! ভগবাঁনে ডুবিয়৷ থাকিতে পারেন তাহাদের নিকটে 
ভগবানে ডুবিয়া না থাকাইত সমাধি হইতে বুযুখিত হওয়ার অবস্থা । 
ংসাঁর ও ভগবান্ এই ছুই স্থানই এখানে আছে । ইহার উপর তৃতীয় 

স্থান আর নাই। ভগবানে ভূবিয়া না থাকিতে পারিলে সংসারে সব 

বির্ইত আসিবে । কিন্তু বুখিত স্থিত প্রজ্ঞ ধ্যেয় বাসন ত্যাগে স্থখ 

ছুঃখ ভয় ক্রোধ রাগ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে বিচলিত হনন। 
ন আনন্দিত হননা। সংসারের ধন্্ঈট হইতেছে স্তখ দুঃখ ভয় রাগ 

ব্রেশধ ইত্যাঁদি উৎপন্ন করা | ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 

করিতে হইলে সংসার হুইতে ভিন্ন যিনি তাহাতে ভুবিয়! থাকিতে 

হইবে | নিরন্তর ভগবানকে লইয়া থাকিবার জন্যই সশসঙ্গ সৎশাস্ত্ 

সাধন ভঙ্গন যা কিছু। যিনি সর্বদা ভগবানকে লইয়। থাকিতে পারেন 

-_িনি সকল প্রকারে তীাহারই উপর নির্ভর করিতে পারেন তাহার 

অর্বহোভাঁবে রক্ষার ভার তিনিই গ্রহণ করেন। স্থখ ছুঃখ রাঁগভয় 

ক্রোধে--এই সমস্তও তিনি-ইহা যখন ব্যথিত স্থিত প্রজ্ঞের নিকটে 
প্রতিভাত হয় তখন আর এ সমস্ত তীহাঁকে বিচলিত করিবে কি 

প্রকারে ? মৃত্যুকে আসিতে দেখিয়া যিনি মনে করেন তুমিই আসি- 

তেছ শন্য মুক্তিতে তাহার আর ভয় কি থাকিতে পারে £ সবইত তিনি 

সবের মাবরণ পরিয়া ভূুমিই--মব্রণ মিগ্যা। যাহা দেখ যায়, যাহা 

না যাঁয়, যাহ! ম্মরণ কর। যায় তাহা মায়িক মিথ্য-আর ধাঁহার 

উপরে এই মায়! ফুটিয়। উঠিয়৷ নানারজ করিতেছে তিনিই মাত্র সত্য 

এঈ বোধ ধীহার হইয়াছে তিনি সুখে দুঃখে বিচলিত হইবেন 

কিরূপে ? 

অঙ্জন-_- সংসারের প্রবল দুঃখ আমিলে বিচলিত হুননা এবপ 

লোকহ প্রায়ই দেখা যায় না । 

ভগবান্্__হ। তাঁখ দেখা যায়ন। বটে কিন্কু নিপুণ সাধক ক্ষণকালের 
জন্য আত্মাকে ব! ইঞ্টকে ভুলিয়া গেলেও স্থিত প্রচ্ঞ যিনি তিনি জ্ঞানাস্কুশ 
প্রহারে মণ্ড মাঁতঙ্গকে আবার পথে আনয়ন করেন। অজ্ঞানী ইহ৷ 

করার শভ্যাস রাখেন বলিয়াই ক্রেশ পায়ু। 



৫৬ বাঙ্গালায় গীত। অধায়ন । 

'অর্জ,ন_-সংসারের গুরুতর ঢঃখে অজ্ঞানী কি করে আর ব্যথিত 
স্থিত গ্রজ্ঞই ন! কোন্ বিচারে প্রকৃতিস্থ হয়েন ? 

ৰ ভগবান্- অজ্ঞানী দুঃখ আসিলে এই বলিয়া শোক করে-হায় 

'আমার এই দুঃখ কেন আসিল ? এমন পাপ আমি কি করিলাম শে 

আমার এইরূপ দুঃখ আসিবে ? যদি কিছু অন্যায় করে তবে বলে 

আমায় পিক আমি ভাল হইতে পারিলাম না, গ।মার কি প্রারন্ধ, আমি 

সংযমী হইতে পারিলাম না-আাগার আর কি হইবে? আমার এত 

বিদ্ব, আমি বড় পাপী, আমি কিছুই করিতে পারলাম না, আমার গতি 

কি হইবে? এইরূপ দুঃখে দুঃখে অগ্ঞানী মোহে আচ্ছন্ন হইয়। কর্তব্য 

কর্মে উৎসাহ রাখিতে পারে না । এইরূপ প্রলাপ বকিয়া একুল-গকুল 

ছুকুল হারাইয়! হাবু ডবু খায়! কিন্তু ব্যুখিত স্থিচপ্রজ্ঞ বিচার করেন 
শুধু দুঃখ করিয়া ফল কি বদি ছুঃখের প্রতীকা'র চেষ্টা না করা যায়। 
পূর্ববকৃত ছৃক্বম্মই ব্যাধি ও ছুঃখরূপে পচামান হইয়া! আসিফ়াছে। 
ভগবানের দিকে চাহিয়৷ প্রারন্ধ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে যাক ইহা! বলিয়া 

তিনি সহাই করিয়া ষান। তিনি যেমন দ্রঃগ আমিলে ভগবানের দিকে 

চাহিয়া সহা করেন সেইরূপ স্থখ আসিলেও ইহাও দুঃখের মত ক্ষণিক 

জানিয়া ইহাতেও কেন স্পৃহ। রাখেন না। জীবনে যাহাই ঘটিতেছে 
তাহাই আমার পূর্ববকৃত কণ্মফল; স্থখ বা দুঃখ কেহই দেয়না-_-এ 
ভাবিয়। ব্যুখ্িত স্িতপ্রজ্ঞ ধোয় বাসন! ত্যাগে প্রাণপণ করেন। 

বুথিত স্থিতপ্রাজ্জ কোন স্থানে স্নেহ রাখেন না, শুভ পাইয়াও 

প্রশংসা করেন না অশুভ পাইয়াঁও নিন্দ| করেন না! এই ভাবে ফিনি 

সর্বনত্র স্সেহশুন্য ও হর্ষবিষাদ শুন্য তাহার প্রজ্ঞাই গ্রতিঠিত । (৫৭) 

তজ্জন-_ সর্বত্র ন্নেহশুহ্য হওয়া যাঁয় ক্রিপে ? 

ভগবান্_-আমাকে ভালবাঁস__আামি ভিন্ন আর সই ক্ষণিক ইহা 

নিরন্তর অভ্যাস কর আমি ভিন্ন অন্য কিছুই আর হাঁকর্ষণ করিত 

পারিবে না। আরও দেখিবে আমি হৃদয়ের বস্ত-_-অপর বস্তু বাহিরের 
- হৃদয়ের বপ্ত ছাড়িয়। বাহিরের বস্ত্র জন্য যে ছুটে সে নদীতীরে কপ 

খনন করে মাত্র। 



" বালালায় গীতা অধ্যয়ন । ৫১ 

অজ্জুন-_ পুর্বে ক্ত নৈরাগ্য অভ্যাসে কি হয়? 

ভগবান্-_-ইন্দ্িয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হইলেই তিনি বৈরাগ্যবলে 

কচ্ছপের কর চরণ সঙ্কোচের মত উহাকে ভিতরে গুটাইয়া লইয়া 

অবিচলিত থাকিতে পারেন (৫৮) দ্বৈত দর্শন মাৰই কচ্ছপের কর 

চরণ গুটাইয়া লওয়ার মত চক্ষু কর্ণীদিকে ভিতরে ফিরাইতে যিনি 

পারেন তিনিই স্থিত প্রচ্ভ । স্থিতপ্রাজ্ঞ অবশ্যই ধারণাঁভ)াসী | প্রত্যা- 

হার পিশেবরপে গত্যাস ইাঁন বহুদিন পরিধা করিয়া তবে ভিভরে ধান 

পরিপক করেন। 

আভ্ভন-_নিরাহারীর ইন্দ্িয়ও ত বিষয় হইন্তে গ্রত্যাহত হ্য়? 

ভগবান--ইয় বটে কিন্তু ভিতরে তৃষ্ণ থাকিয়া যায়। কাজেই, 

পরে স্থান কাল পাত্র পাইলেই ইহারা ইন্দ্িয়ারাম হইয়| কুপণে পড়িয়। 
যায়। সেই জন্য ভিতরে রমণীর দর্শনকে দেখিবার জন্য ধিনি গুরু 

ও শান আবলম্বন করেন ঠিনিই ইন্দিয় জয়ে সমর্গ হন কষ্ট তপস্থীর 

এ আবস্থা লাভ হয় না। আত্মার মৃত্তি যে ইষ্ট দেবঠ! তীহাঁর নামরূপ 
লীলা স্বরূপ. ভিন ইন্দ্রিয় জয়ের অন্ত উপায় নাই। (৫৯) 

ন্ডগ্ভন--__ইন্দিয় জয় কি এতই কঠিন ? 

ভগবান্-_ অত্যন্ত । বিচার করিতে বেশ সমর্থ-মোক্ষলাভে 

বিশেষ চেষ্টাও আছে এমন পুরুষের মনকে ও বিবেকদ্দনক্ষম ইন্দ্রিয় 

সমূহ বল পুর্ববক হরণ করে । (৬০) 

্ 
+তি 

অজ্জুন--শতবার ধরিয়া বিষয়ের দোষ দর্শন কর! হইয়াছে তথ।ণি . 
কার্ধযকালে অক্ভানীর মত কার্য. লোকে করিয়া ফেলে__এক্ষেত্রে 
মানুষ করিবে কি? 

ভগবান্__ভগণাঁনকে ভালবাসিতে ন! পারিলে ইন্দিয় মংযম হইতেই 

পরে না! এই জন্য আম'কে ভালবাস। যায় যাহাতে তাহার চেষ্ট। 

কর- আমার সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকলকে যখন বশে নিতে পারিবে 

তখন তোমার গ্রজ্ঞ। প্রঠ্ষিত হইয়াছে জানিও । (৬১) 



৫২ বাঙ্গালায় গীত অধ্যয়ন । : 

অর্জুন_ ইন্জ্রিয় জয় করিতে হইলে বৈরাগ্য বিশেষরূপে অভ্যাস 
করা চাই আর প্রতি হুঃখে (তোমার চরণ তলে পড়িয়া তোমার ..কাছে 

নংলীশ কর| চাই। কিন্তু এ সব অভ্যাসযাহারা না করে তাহাদের 

কি হয় ? 

ভগ্বান্-_পুর্বেবে ত বলিয়াছি হয় ভগবান লইয়! থাক, না হয় 

সংসার লইয়া থাক-_এই ছুই ভিন্ন াঁর তৃতীয় পথ নাই। সংসার 
লইয়। থাকিলে ভোগ লাম্পট্য বাড়িয়াই যাইবে । বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 

শব্দ__-এই সব ভোগের জন্য স্ংগাঁর করাই বিষয় লইয়া থাকা । 

ইহাতেক্ছুঃখ হদের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে এবং নিরন্তর যাতন। 
হইতে যাতনান্রে পড়িয়া ছটফট .করিবে। উহা হইতে অব্যাহতি 

লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর লইয়। থাকিতে বলিতেছি। যাহার! ঈশ্বর 

লইয়া থাকেন তীহার৷ সংসারকেও ভাল করিয়া লইতে পারেন। 

সংসারে থাকিয়াও তাহার! ঈশ্বরের আজ্ঞ। পালনে সর্বদা ঈশ্বরের 

অনুগ্রহ অনুভ্ভব করেন বলিয়'--পরম কারুণিক সর্ববশক্তিমান্ প্রভূ 

কর্তক সর্ববদ। রক্ষিত হয়েন। যেমন পক্ষী আপন পক্ষপুটে শাবককে 

রক্ষা করে সেইরূপ তিনিও শরণাগতকে রক্ষা করেন এবং শরণ।গতের 

জন্য যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। এই নির্ভয় পদ না ধরিয়া যেমুঢ 

নিষয় ভোগে লালা'য়ত হয় দে উদ্থের কণ্টক ভক্ষণে আপনার রক্ত 
আগান, পান করিয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। 

অজ্জন__ ব্যয় লইয়। থাকিলে কোন্ ক্রমে ছুঃখ আইসে ? 

ভগবান্--বিষয়ের ধ্যান করিলে একট! প্রবল ভাঁসক্তি জন্মে, 
আসক্তি হইতে কাম অর্থাত ভোগেচ্ছ। জন্মে, কাম প্রতিহত হইলে 

ইহাই ক্রোধ উত্পাদন কবে, ক্রোধ হইলে একট! অজ্ঞান অন্ধকারে 

সব ঢাকিয়া করণীয় অকরণীয়ে মোহ জন্মায়; মেহ হইলে আমি 

যে কত ভাল বস্ত্-শান্ত্র ও আচার্য্য উপদিষ্ট সেই স্মৃতির ভুল হয়; 

তি ভ্রংশ হইলেই বুদ্ধি বা বিচার শক্তির নাশ হয়_বুদধি না নাশ হাই 
সর্বনাশ হওয়া জানিবে। ৬২--৬৩ | 



বাঙ্গালায় গীতা অধ্যয়ন । . ৫৩ 

তবেই দেখ মানুষ যদি আমার আশ্রয়ে আসিতে চায় ্তবে সে 
যেন £কখন ঈন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ--এই নিৰিড় 
বিষয়ারণ্যে ছাড়িয়া! না দেয়। যাহারা আমার উপদেশ শুনিবার জুবসর 

না পাইয়াই বিষয় লইয়া কতকি করিয়াছে তাহারাও বিষয় ভোগে 

কত স্থুখ তাহ। ত ভোগ করিয়াছে__তাহার। ধীরে ধারে বিষয় দোষ 

স্মরণ করিতে করিতে বিষয়ে বৈরাগ্য অভ্যাস করুক --নিরন্তর অভ্যাস 

করুক বাহিরে কি আঁর দেখিব, কি আর শুনিব_-এই মধুগন্ধি হলাহল 
পান আর করিব না-_ক্ষণিক সুখে মন্ত হইয়া_আর ভিতরে ভগবানের 

রূপ গুণ ন্গরূপ মাধুরী হাঁরাইব নাঁ_বিপত্তি আঁদিলে হার “বাহিরের 

কোন মানুষের কাছে ছুঃখ জানাইবনা-ভিতরে আগার হদিস্ই 
শ্রভগবানকে বলিয়! বলিয়। তাহার কাছে নিজ কৃতত কর্মের অপরাধের 

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, আহা! তিনি আশ্রিতকে ক্ষমা করেন, 

তিনি পতিত পাবঝন--তিনি আমাকে আবার আদর করিয়া শান্ত করিয়া 

দিবেন-_আহ! ! সর্বদা আমি তীাহাঁরই সহিত কথা কহিতে অভ্যাস 

করিব-তীহাঁর নামই করিব_-এই বৈরাগ্য ও অভ্যাস লইয়াই তীঁহার 

কাছে থাকিব--সব ভার তাহাকে দিয়া তাহার হইবার জন্য সর্ববদ! 

যাচঞা করিব__কর্ম্মের পূর্বেব এইরূপ ভাবনা করিয়া কর্মে বসা_ 

ইহাই নিক্ষাম কর্মের মভ্যান। 

অভ্ভবন_তুমি যে মিক্ষাম কর্মের উপদেশ করিতেছে: উ্তাহাইত 

তোমাকে সর্ববদ! লইয়া! থাকিবার স্তবগম পন্থা; তোমাকে ভাঁলবাস।ই 

ইহার ভিত্তি । | 
ভগবান্_ বুঝিয়াুত নিক্ষাম কন্মে আমাকে লইয়া থাকা হয় 

কিরূপে? নিক্ষাম ধর্মের অল্প আচরণ করিলেও- যতক্ষণ পার 

ততক্ষণের জন্য মহাভয় সংসার থাকে না। সর্ববদ! করিলে-_ ন্বপ্নমপ্যন্য 

ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতোভিয়াৎ” সর্ববদ! হয় ইহ মনে আছেত ? 

রর অঙ্ভুন__আছে | তবু তুমি আবার..বল। তোয়ার মুখ হইতে 

পুনঃ পুনঃ .শুনিলে বড় অনুরাগের সহিত তোমার আজ্ঞা পালনে 

প্রাণপণ করিতে পার! যায়। 



৫৪ বাঙ্গালায় গাঁতা অধ্যয়ন । 

ভগৰাঁন-_নিক্ষাম কর্ম ও নিষ্ষাম ধর্ম বেশ করিয়! বুঝ! চাই_-এবং 
এই ধন্মের স্বল্প আচরণেও “ত্রায়তে মহতোভয়াৎ”_ ইহা অনুভব করা 

চাই! 
অজ্ঞুন-বল। আমি যেন কম্ম নিক্ষামভাবে করিতে আর ন! ভুলি 

এবং প্রতি কর্মারভ্তেই বুঝিতে পারি__-এইত সংসার ভূলিলাঁম ও 
তোমাকে ছু'ইলাম। 

ভগবান্-সকাম কর্ম মানুষ যেমন করিয়া করে নিক্ষাম কম্ম তুমি 

সেইরূপ করিয়া করিতে অভ্যাস কর-_তুঁমি বড় স্থখ পাইবে । কিরূপ 
ভাবে নিঙ্কাম কর্ম করিতে হইবে জান? 

অজ্জুন--বল। 
ভগবান্-_-সকাম কর্মের আরস্তে মানুষ কি করে দেখ । কর্ম্মা- 

রন্তে মানুষ কন্মের উদ্দেশ্য ও উপায় লইয়! ভাবনা! করে! একট। 

দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। মনে কর কাহারও সংসারে অর্থের বড় অনাটন | 
এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে_মর্থ। অর্থ চাই ইহ|ই প্রথম ভাবন৷ 

এবং কি উপায়ে অর্থ পাওয়। যায় ইহাই ইহার দ্বিতীয় ভাবনা । উপায় 

ঠিক হইল-_ব্যবসা করা ঝ| চাকুরী করা। বাবসা করিতে গেলে মূলধন 
থাকা চাই ত যখন নাই তখন চাকুরীই করিতে হইবে। সেই জন্য 
মানুষ কত স্থানে কত আরজি করে। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নিক্ষাম কন্মারস্তের এইরূপ ঈদেশ্য ও উপায় ভাবনা করিতে হয়। 
সুক্ঞঁয়াই উদ্দেশ্য । সেই জন্য উপায় হইতেছে ভগবান্। আম 
যদি উধানের হইতে পারি তবে ভগবান আমাকে রক্ষা করিবেন। 

ভগবানের শাজ্ঞা পালনই ভগণানের প্রীপ্তর উপায়। যাহা তিনি শাস্ত্রে 
বলিয়াছেন__অধিক্কার মত তাহাই করিতে হইবে । কিরূপে কর্ 

করিব? তীঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে কন করা চাই-_“মাং ধায়ন্ত 
উপাসতে”-কন্ম করিতেছি কিন্তু ধ্যান করিয়া । যে মন্ত্র দ্বারা কম্ম 
করিতেছি তাহাও তীহার মৃত্তি। শ্ুল মুর্তিও যেমন তাহার আছে 
আবার মন্ত্র মুত্তিও তাহার । ধ্যান করিয়। করিয়া কর্ম করাতে যেমন 
নিক্ষাম কর্ম্ম হয় সেইরূপ কথ! কহিয়া কহিয়া--কর্ম্দের জন্ভ শক্তি চাহিয়া 
চাহিয়া _কম্ম পিষ্পতি জন্য প্রীর্থনা করিয়! করিয়। কর্ম করাও নিষ্কাম 

কন্ম করা। পধ্র্লাথাও বা নিক্ষাম কন্মারস্তে দান প্রতিগ্রৃহে 8৯ 

ভাবন। করিতে হয়। 



ত্রিপুরারহদ্য । 

বরং তির্ধ্যক্ কীট কৃমি-প্রভৃতিনাং সুখস্ত যৎ। 

স্বল্ন-বাঞ্চাপন্মিলিতং নৃণাং কিংস্ত।ৎ সথুখংবদ ॥ ২৪ 

বাঞ্চা-শত সমাবিষ্টো যদি কিঞিছুপেহ্যতু | 

সুখী ভবেদিহ তদ1! কোহি ন শ্ত।ৎ স্থুখীবদ ॥ ২৫ 

অখিলাঙ্গে বহি দগ্ধে সুক্ষ পাঁটির-নিন্দুনা | 

যদি শীতল দেহঃ স্তাতুদ। মোহপি সুখী ভবেৎ॥ ২৬ 

প্রিয়ায়াঃ সম্পরিঘঙ্গাৎ নুখং প্রাপ্পোতি বৈ নরঃ। 

তথৈবাঙগস্ত বিষম নন্ধাদ্ ছু:খং ভবেন্নতু ॥ ২৭ 

[টীকা ] নু সুখ! ভাস মপি ইতর জন্তভ্যো মর্তাস্তোত্বম মেবেতি চেন্লেত্যাহ 
স'বরমিতি। তিষ্যক পণ্ডঃ| কীটাঃ সপক্ষাঃ কৃময়োইপক্ষাঃ ; ততপ্রভৃতীনাং 

বয়াংসি (1) তির্যগাদীনাং স্বল্প বাঞ্ছ। সম্মিলিতত্বাৎ প্রভাতান্ধকার মিলিত 

প্রকাশাভাসবৎ ন্থখাভাসম্। নৃণান্ত অণস্ত বাঞ্কামিলিতত্বাদ গাঢান্ধকারন্থ রব 

(বি?) গ্োত প্রকাশবৎ কার্যাক্ষমত্বাৎ তন্ন সুখাভাদমপীতি ভাবঃ ॥ ২৪॥ 

যগ্তেবংবিধ সুখেনাপি সুখিত্বেন কোইপি ছঃখী ভবেদ্দিত্যাহ বাঞ্চেতি। কিঞ্চিৎ 

অক্চন্দনাদি ॥২৫॥ এবস্তহি মহদ্ ছুঃখহপি স্ুখীস্তাদিতাাহ অখিলেনি। 

পাটির-বিন্দশন্দন বিন্দুঃ ॥ ২৬ ॥ নন প্রিয়পরিষঙ্গেহি বাহ-সর্ব-বিস্থতেঃ কেবলং 

স্ুখমন্তীতিচেদাহ প্রিয়ায়া ইতি তত্ৈৰ পরিঘঙ্গ-কাল এব । বিষমঃ পীড়াকরে। 

বন্ধঃ পর-্পরাঙ্গ সংশ্লেষঃ। তদ্ ছুঃখ যুতত্বান্ন তদপি কেবনং সুখমিতি 

ভাবঃ ॥ ২৭॥ 

[ বঙ্গানুবাদ] বরং পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি তির্ধ্গ্ জাতির কীট ও ক্ৃমি- 

গণের যে অতান্প বাঞ্ছামূলক সখ, তাহাকেও সুখ বলা যাইতে পারে, কিন্ত 

অগণিত বাঞ্৷ সমাকুল ন্ুয্যের পক্ষে কোন বাঞ্ছ৷ সফল হইলেও বহু বাঞ্। নিক্ষল 

বলিয়া তাহা! কি স্থুখ বলা যাইতে পারে ?--বল | ২৪। শত শত বাঞ্চা ভরিত 



৬০ ত্রিপুরারহস্য। 

ব্যক্তি যদি কোন একটা বাঞ্চার ফল পাইলেই সুখী হইতে পারিত, তাহ] হইলে 

এ জগতে সকলকেই স্থখী বল! যাইত, কারণ কোন একটি বাগ সকলেরই 

সফল হইয়াছে ॥ ২৫ 

সমগ্র শরীর যাহার 'অগ্নি দগ্ধ সে সুশ্ম একবিন্দু চন্দন প্রক্ষেপে যদ দেহ 

শীতল মনে করিতে পারিত, তাহা! হইলে অনন্ত বাঞ্চার মধ্যে একটা বাঞ্ছ। 

সফল হইলেও লোককে সুখী বলা যাইতে পারিত ॥ ২৬ 

প্রিয়তম।র আলিঙ্গনে মানব যেমন সুখ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ 

গ্রিয়তমার অঙ্গ সমূহের বিষম সন্নিবেশের জন্য ছুঃখও অনুভব কর! উচিত ॥ ২৭ 

রত্যাবেশাৎ পরিশ্রান্তি সর্বেষাং জায়তে কিল। 

অনস্তরং ভারবাহি পশোরিব পরিশ্রমঃ ॥ ২৮ 

কথং পশ্তসি তৎসৌখ্যং নাথৈতন্মে সমূচ্য তাম্ । 

যাবৎ সুখং প্রিয়া-সঙ্গে নাড়ী সংঘ-্ট সম্ভবম্॥ ২৯ 

[ টীক1] পরিষর্গাদৌ ছুঃখ মস্তীত্যত্র সর্বেষামন্ূভবং নিদর্শয়তি রতীতি। 

রত্যাবেশাদনস্তরম্। ইং পরিশ্রাস্তি ছঠখ মূলেতাত্র দৃষ্টাস্তঃ ভাবেতি। ইয়ং 
পরিশ্রাস্তি হ?খ জন্ত।, পরিশ্াস্তিত্বাৎ ভারবাহি পশু পরিশ্রমবৎ ॥ ২৮ ॥ এবমস্ত 

দুঃখ যুক্তত্বাৎ তৎসৌখ্যং কথং পশ্তসি ॥ ২৯ ॥ 

[ বঙ্গানুবাদ ] রতি আঁবেশ চলিয়া! যাইবার পরে সক্চলেরই পরিশ্রাস্তি 

অনুভব হইয়া! থাকে । এই পরিশ্রাস্তি ভারবাহী পশুর পরিশ্রমের স্তায় হঃখানু- 

ভবমূলক ॥ ২৮ ॥ নাথ, এই দুঃখ জনক রতিকে সুখকর কিরূপে মনে করিতেছ 

তাহ আম।কে ভাল করিয়া ধল। প্রিয়তমার সঙ্গে নাড়ী সমূহের সংঘষ্রন 

জনিত যে পরিমাণ সুখ উৎপন্ন ॥ ২৯॥ 

তদ্দান্তি তাণন্নকিমু শুনামস্তীহ তদ্বদ | 

যৎঠতো হতিরিক্তংতে দৃষ্টসোন্দরধ্য সম্ভবম্॥ ৩০ 

তংকেবলাভিমানোথং স্বপ্ন স্রীসঙ্গমে যথা । 

পুর] কশ্চিদ্ রাঁ-নুতো৷ মন্মথাধিক সুন্দর্ঃ ॥ ৩১ 



ত্রিপুরারহস্য। ৬১ 

টাকা] নাড়ী সংঘট্ঃ আননেন্দ্রিয় সংঘর্ষঃ তজ্জনিতং স্থখং শৃনামপান্তীতি 

ন ততন্থুখং বুধৈরভিলষণীয়মিতি ভাবঃ | ততঃ নাঁড়ী সংঘষ্টজাৎ। অতিরিক্তম্ 
অধিকম্। দৃষ্ট সৌন্দ্ধ্য সম্ভবম্ সৌন্দধ্যদর্শনজম্ ॥ ৩০ ॥ সৌন্দন্য দর্শনাদিজ 
কুধস্তাভিমানোখত্বে আখ্যায়িকামাহ পুরেতি ॥ ৩১ ॥ 

বঙ্গান্থবাদ ] প্রিয়! সংসর্গে নাঁড়ী সংঘট্টন জনিত যে ন্বখ বর্তমান তাহ! কি 

কুকুরের হয় না? তাহ! বল। ভাহ1 হইতে অধিকহুর থে স্থুখ সৌন্দর্য দর্শন 

হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কেবল অভিমান হইতেই সমুডূত হইম্জা থাকে। স্বপ্নে 
স্ত্রী সঙ্গমের স্থখ যেমন কেবল অভিমান হইতে উৎপন হয় মেইর্সপ। পুরাকালে 

কঙ্প অপেক্ষাও সুন্দর কোনও রাজপুত্র ॥ ৩১ ॥ 

কাঞ্চিং স্থরূপিণীং প্রাপ্ত: স্তিয়ং সর্বমনোহরাম্। 

অত্যন্ত মন্ুরক্তঃ স তস্তাং রাজকুম।রকঃ ॥ ৩২ 

সাত্বস্তম্মিন রাজ-ম্ত-ভূত্যে সংসন্ত মানসা। 
সভৃত্যো৷ রাজপুত্রং তং বঞ্চয়ামাস হুক্তিতঃ ॥ ৩৩ 

মদিরাং মোহনার্৫থায় তশ্মৈ দত্ব। হতি মাররকম্। 
ততো! মদান্ধায় চেটাং কাঞ্চিৎ প্রেষ্য কুরূপিণীম্ ॥ ৩৪ 
বুহুজে তাং তন্ত পত্বীং সর্বালোকৈক স্ন্দরীম। 
এব মেব চিরং তত্র মদখন্ধো নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ৩৫ 

প্রত্যহং চেটিকাং গচ্ছন্ স্বাত্মানং সমমংসন্ট। 
ধণ্ঠোহহমীদৃশীং লোকনুন্দরীং প্রাণ গ্রেয়সীম্ ॥ 
উপগচ্ছামাহং নিত্যং ন মেইস্তি সদৃশঃ ক্কচিৎ ॥ ৩৫ 

টীকা] যুক্তি মেবাহ মদ্িরামিতি। অতিমাত্রং পুক্ষলম্ | ৩৪। গট্ৈ 
মদাপ্ধীয় প্রেষিতাং চেটাং দাসীং রাজকুমারো। বুভূজে। তস্ত বাজকুমারস্ত 

পত্ীং স ভূত্যো বুভূজ ইতি তাৎপধ্যম্ ॥ ৩৫॥ রাগকুমাবেো ধন্তোহ 

হমিত্যাগ্ঠাতআ্মান মভিমন্ুতে ॥ ৩৬-৩৭। 

বঙ্গানুবাদ ] কোনও সর্বমনোহারিণী সুরূপিণী পত্রী প্রাপ্ত হইর। সেই 
রাজকুমার সেই স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২॥ কিন্তু সেই 
কামিনীর মন রাঞ্কুম।রের একটি ভৃত্যের প্রতি অনুরন্ত হই পড়িল। মেই ভৃত্য 
উপায় কৌশলে সেই রাজকুমারকে বঞ্চনা করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥ সেই ভৃত্য মোহ 



৬২ ত্রিপুরারহস্য । 

উৎপাদ্ধন করিবার নিমিত্ত রাকসপুত্রকে মারাধিক মস্ত পান করাইয়া রাজপুত্র 
মধান্ধ হইয়। পড়িলে তাহার নিকট কুরূপণী কোন একটি দালীকে গ্রেরণ 
করিত এবং স্বয়ং তাহার সর্বালোকৈক সুন্দরী পত্ীকে সম্ভোগ করিত। এইরূপ 

মদান্ধ রাজকুমার সেই কুরূপিণীর সম্ভোগ বহুকাল যাপন করিলেন। প্রত্যহ 
দাসীর অভিগমন কালে নিজকে ধন্ত মনে করিতেন। তিনি ভাবিতেন আমি 
ধন্য কেননা আমি ইঈদৃশী লোকনুন্দরী প্রাণ প্রিয়তম] ভার্যযাকে নিত্য 
অভিগমন করিতেছি । কোথাও আমার তুল্য ভাগ্যবান্ জন নাই ॥ ৩৩-৩৬ 

এবং বৃত্তে চিরে কলে কদীচি দ্বৈব-যোগতঃ | 

ভূত্যে নিধায় পানং স কার্ষ্যে চীতান্তিকে যযৌ ॥ ৩৭ 

অথ রাজকুমার স্তৎ পানং নাত্যন্তিকং পপৌ। 

নিমিত্ততে। যযৌ শীঘ্বং রত্যুতৎস্বকিত- মানসঃ ॥ ৩৮ 
শয়নীয়ং মনঃ কান্ত সর্বভো গদ্ধি সংঘুন্তমূ। 
শচী গৃহং দেব-পতিরিব নন্দন-সংস্থিতম্ ॥ ৩৪ 

পরার্ধয পর্যস্ক গতাং তাং চেটামুপসঙ্গতঃ | 
কাম বেগেন বিবশে! বুভুজেহত্যাস্ত হর্যতঃ ॥ ৪০ 

টাকা] সভৃত্যেঃ। আত্যস্তিকে আব্্তকে কার্ষে সতি আত্যস্তিকং 

পুফলম্॥ ৩৭ ॥ নিমিত্তঠঃ কেনচিৎ নিমিত্েন ন পপৌ ॥৩৮॥ নন্দন 
সংস্থিতং শচী গৃহং। পরাদ্ধয মুন্তমম্। তাং ভৃত্য প্রেষিতাম। কামবেগেন 

তামপরী ক্ষ্যৈব ॥ ৩৯-৪০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ] এইবূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে একদ| দৈব যোগে 

সেই ভৃত্য মন্থ রাখিয়! প্রয়োজনীয় কার্ষ্য চলিয়া যায় ॥ ৩৭॥ তৎপর রান্রকুমার 

সে দিন কোনও কারণে মাত্রীধিক মগ্চ পান করেন মাই। এবং রমণোত্ম্থক 

হইক্স। দেবপত ইন্দ্র যেমন নন্দন কাণন গত শচী গৃহে গমন করেন সেইরূপ শীস্ত 
সর্ব প্রকার ভোগ্য সমৃদ্ধিযুক্ত মনঃ প্রিয় শয্যায় গমন করিলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥ এবং 
উত্তম পর্ধ/্ক শাযিনী সেই দাসীতে উপগত হয়েন, এবং কাম-বেগে বিবশ হইয়! 
অত্যন্ত আনন্া সহকারে তাহাকে সম্ভোগ করেন ॥ ৪০ ॥ 

উপলভ্যাথ রত্যন্তে চেটীন্তাং বিরুতাক্কৃতিম্। 

শঙ্ষিতো মার্ধতশ্চ।পি কিমেতদদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪১ 



জিপুরারহস্য। ৬৩ 

কস মম প্রিয়তমেত্যেবং তামম্বপূচ্ছত | 

পৃষ্টেবং তেন গা চেটা বিমদং তং নিশম্য তু ॥ ৪২ 
ভীতা ন কিঞ্চিৎ তং প্রাহ বেপমান! তদা! ততঃ । 

আলক্ষয রাজ পুত্রোপে বৈষম্যঞ্চাআবঞ্চনম্ ॥ ৪৩ 

বামেন জগ্রাহ কচে চেটাং ক্রোধারুণেক্ষপঃ | 

কপাণী মাদদে দক্ষ হস্তেন মৃপ সম্ভবঃ | ৪৪ 

তর্জয়ং স্তাং প্রত্যুণঁচ বদ বৃত্তং যথাতথম্ ॥ ৪৫ 

টাকা] কাঁমঃ বেগেন তামপরীক্ষ্যৈব ॥ 8১ ॥ কেয়মিতি শঙ্কিতঃ। অনয়া 

প্রতারিতোহ্হমিতি মর্ষিতঃ | নেয়ং মাং প্রতারয়িতুং সমর্থ | অতঃ কিমেতদতি 

চিন্তয়ন ক সা ইত্যাদ্যবপৃচ্ছৎ ॥ ৪২॥ তং কুমারম্। তত শ্চেটী বৃত্বাৎ 
আলক্ষ্যেতি সম্বন্ধ; | বৈষমামনর্ং বচনম্ ॥ ৪৩৪৪ ॥ কপাণীং খড়ীম্ ॥ ৪৫ 

বঙ্গানুবাদ ] অনস্তর রতিক্রিয়ার অবসানে তাহাকে বিকৃত আকুতি 

সম্পন্ন দাসী ঝলিয়! বুঝিতে পারিলেন, এবং শঙ্কিত ও মর্ষিত হইয়! ইহ1 কিরূপ 
হইল চিন্তা করিয়। আমার সেই গ্রিয়তম। ভার্যা। কোথায়? এইরূপ সেই 

দাদীকে জিজ্ঞাঁপা করিলেন। দাদী তৎকর্তুক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া 

তাহাকে মত্ত! শুন্ঠ হক্ষ্য করিয়া ভীত ও কম্পিত হইঞ্জী তখন তাহাকে 

কিছুই বলিতে পারিল না। অনস্তর রাজপুত্র দাসীর সেই বৈষম্য ও আত্ম 
বঞ্চন। চিগ্া করিয়া! ক্রোধ রক্তনয়নে বাম হন্তে দাসীর কেশ ধারণ করিলেন। 

এবং রাগ্কুমার দক্ষিণ হস্তে খড়গ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৪ এবং তঞ্জন পূর্বক 
বলিলেন- যথাযথ ঘটন। বল্ ॥ ৪৫ 

নোচেন্স্ত।জ্দ্বীবিতং তে ক্ষণমাত্রমপি দ্রঙম্। 

সৈনং নিশন্যতদ্ বাক্যং ভীত] প্রাণ পরীগ্নয়া ॥ ৪৬ 

জগ ষথাবৎ তৎ সর্ধ্ং চিরাদ্বুত্তং সমাস্থিতম্। 

প্রাদর্শয়চচাপি তশ্যৈ তাং ভূত্যেন সুসঙ্গতাম্ ॥ ৪৭ 
কচিদ্ভূমৌ। কটে ভৃত্যং কৃষ্ণং পিঙ্গল-লোচনম্ । 
প্রাংগুং মলিন-সর্বান্গং বক্ষ-বক্,ং জুগুপ্সিতম্ ॥ ৪৮ 
সমাশ্লিষ্য রতি-শ্রান্তাং সর্বাঙগৈঃ প্রেম-ভাবভঃ | 
মুদ্ববাহুলতা-বৃত্ত-গ্রীবস্ত বদনে স্বকম্ ॥ ৪৯ 



৬৪ তরিপুরারহস্য। 

নিবেশ্ত বক্ত,-কমলং পদ্ভ্যামাগ্লিষ্য গাঢতঃ। 

তস্তোরু-যুগ্ং তন্ধন্ত সংসক্ত গুরুনুত্তনীম্ ॥ ৫০ ॥ 

টাক] অতো দ্রুতং বদেতি যোজনা ॥ ৪৬ ॥ তৎপ্রিয়া-বুত্তম। বৃত্তম্_ 
অতীতম্। সমাস্থিতং তয়! সমাচরিতম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রাংশুম্-_উচ্চম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্ববানৈঃ 
সমাশ্লিষ্য। লতয়। বৃত্ত! বেষ্টিত গ্রীব1 যস্ত ॥ ৪৯_-৫* ॥ 

বঙ্গানুবাদ ] নচেৎ ক্ষণকালের জন্তও তোমার জীবন রক্ষা ভইনে না। 

অতএব সত্বর বল্ সেই দাসী রাজকুমারের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাণ 

রক্ষায় ভীত হইয়া! অতীত সকল ঘটনা যথাধথভাবে বর্ণনা করিল ॥ ৪৭ ॥ এবং 

ভবত্যের সহিত সঙ্গত রাঞ্জকুমার পত্বীকে প্রদর্শন করিল। ভূতলে কট-শয্যায় 
কুমার-পড়ী রতিশ্রান্তা হুইয়! কৃষ্ণ-বর্ণ পিঙ্গল-লোচন মলিন-সর্বাঙ্গ বক্ষবদন ও 
জুগুপ্সিত-দেহ তৃত্যকে প্রেমভাবে সর্বাঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া 

আছেন। ভৃত্যের গলদেশে কুমারপত্বীর মুগ্ধ বাহুলতা বলয়িত রহিয়াছে, 
ভূত্যের মুখে তাহার বদন-কমল সন্গিবেশিত, ভূত্যের উরুধুগল কুমারপত্রীর 

পদদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গিত রহিয়াছে, কুমারপদ্বীর পীবর স্তনযুগগ ভৃত্যের হস্তদ্বয়ে 
ংলগ্ন রহিয়াছে ॥ ৫০ 

বাসস্তিকামিবলতাং বুতাং কুম্থুম-কৌরকৈঃ। 

রোহিণীং রাহুণোপেতাং মিবাপশ্ঠনপাত্ক্ঃ ॥ ৫১ ॥ 
এবং বিধাং সমালোক্য দিদ্রয়াপগত স্ৃতিম্। 

মোমুহমানশ্চাতাস্তং ক্ষণং পশ্চাদ্ধতিং ভজন্ ॥ ৫২ 

যত্প্রাহ রাজ-তনয়স্তমমত্তঃ শ্রয়তাং ননু । 

ধিঙমামনাধ্যমত্ান্তং মু়ং মদ-বিমোহিতম্ ॥ ৫৩ 

ধিগযেন্্রীঘি সংগ্রীত! ধিক্ তাংস্চ পুরুষাধমান্। 
ন কামিন্তঃ কম্তচিৎ স্থ্য বৃক্ষন্তেব চ শারিকাঃ ॥ ৫৪ 

কিমহং মাং প্রবক্ষ্যামি ম্দধং মহিষপে।তবৎ। 

জানস্তমেনাং প্রাণেভ্যঃ প্রেষ্ঠাং স্ুচির-কালতঃ ॥ ৫৫ ॥ 

টাকা] এবং বিধাং ভূতা-সঙ্গতাম্। ক্ষণমত্যন্তং মোহং প্রাপ্তঃ ॥ ৫২--:৫৩ 

পুরুষাধমান্ ধিকৃশ শারিক1 ইতি যন্লেম্পিতং ফলং তত্র গচ্ছন্তীতি 

ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥ মহিষপে।তঃ সম্ভোজাতো মহিষঃ, তদ্বন্ুপ্ধমতি জড়মিতি 

তাৎপধ্যম্॥ ৫৫ 



ত্রিপুরারহস্য। ৬৫ 

বঙ্গান্গবাদ ] নৃপনন্দন কস্থুককোরকে আবৃত বাসস্তীলতার স্তায় রাহু-গ্রস্তা 

রোহিণীর স্থায় স্বীয় ভাধ্যাকে দর্শন করিলেন ॥ ৫১ ॥ এইরূপ নিজ পদ্বীকে 
নিদ্রা দ্বারা স্থৃতিহীন দর্শন করিয়৷ রাজকুমার ক্ষণকালের জন্ত অত্ন্ত মোহ গ্রাপ্ত 

হইলেন। অনন্তর ধৈধ্য ধারণ করিয়! যাহ বলিয়াছিলেন, তাহ! আমার নিকট 

শ্রবণ কর। (রাজকুমার বলিয়াছিলেন_-আমি মদাবেশেবিমোহিত অত্যন্ত 

মৃূঢ়, অনাধ্য, আমাকে ধিকৃ। আর বাহার! স্ত্রীজনের প্রতি সর্বতোভাবে 

অনুরক্ত হয়, সেই পুরুষাধম্দিগকেও ধিকৃ। শারিক যেমন কোন বৃক্ষেরই 

নহে (ফলভোগ নমাপ্ত হইলে তাহারা বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়৷ বৃক্ষাস্তরে 

চলিয়৷ যায়) সেইরূপ কামিণীগণও কোন পুরুষ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া 

থাকে না॥ ৫৪॥ আমি স্ুদীর্ঘকাল হইতে এই দুশ্চারিণীকেই প্রাণাধিক: 

প্রিয়তম। জানিয়া ইহার প্রতি মহ্ষ-শাবকের স্তায় মূঢ় হইয়া আছি; আমি 
আমাকে কি বলিব? 

ন স্ত্রিয়ঃ কম্তচিদ্ বাস বেশ্ঠাইব বিটন্তুহি | 

যঃ স্ত্রীযু বিশ্রব্ধমনাঃ স এব বনগর্দিভঃ ॥ ৫৬ 

যাস্থিতিঃ শারদাত্রদ্য ক্ষণিকাহানবস্থিত| | 

ততোহপি পেলবা স্ত্রীণাং স্থিতিরত্যন্তচঞ্চলা ॥ ৫৭ 

নাহমগ্যাবধিহ্বং স্ত্রী-স্ব ভাব মহোহবিদম্। 

যন্মাং সর্বাত্মন[সক্তং ত্যক্তা ভৃত্যমন্ুব্রতা ॥ ৫৮ 

অন্তাসক্তা গুঢ়ভাবা ময়ি ছস্মান্থরাগিণী। 
প্রদর্শযন্তী ভক্তিং স্বাং নটাব বিট-মওলে ॥ ১৯ 

ন। বিদং লেশতোইপ্যেনাং মদ্দিরা-মত্ত-মানস্ঃ | 

ছায়েব মাং সঙ্গতেতি মত্বা বিশ্রন্-মানসঃ ॥ ৬০ 

টাকা] এব মেব সর্বাঃ স্ত্িয়ইত্যাহ নেতি। বনগর্দও ইতি--পুরগণ্দভোহি 
জন-সঙ্গাৎ কিবঞ্িদন্ত ভাবজ্ঞঃ কদাচিতস্তাঁ্দিতি তাৎপর্যযম্॥ ৫৬ পেলব! 

লঘুতর! ॥ ৫৭_-৫৮ ॥ ছন্মানুরাগে দৃষ্টাস্তঃ নটাবেতি ॥ ৫৯--৬০ 

বঙ্গানুবাদ ] বেশ্ত। যেমন নির্দি্ই কোন পুরুষের নহে-_লম্পটের ; 

সেইরূপ স্ত্রীগণও নির্দিষ্ট কোন স্বামীর নহে। ঈ্দৃশ স্ত্রীর প্রতি ষে বিশ্বস্তমনাঃ, 

সেই ব্যক্তি বন্য-গর্দভ ॥ ৫৬ ॥ | 



৬৬ _. ভ্রিপুরারহস্য। 

শারদমেঘের স্থিতি যেমন ক্ষণিক ও অব্যবস্থিত, স্্রীজনের স্থিতি তাহ। 

অপেক্ষাও শবুতর এবং অত্যন্ত চঞ্চল | ৫৭॥ আহে! আমি আজ পর্ধ্যস্তও স্ত্রী- 
জনের ম্বভাব যে এই প্রকার তাহ বুঝিতে পারি নাই। আ্যমি ইহার প্রতি 
সর্বাতোভাবে আসক্ত ; আমার স্ত্রী ষে এবংবিধ আমাকে পরিত্যাগ করি! 

ভূত্যের প্রতি অনুরাগিণী, অন্তাসক্ত। গুঢ়ভাবাঁ; এবং আমার প্রতি কপট 
অন্থরাগবতী, লম্পট মণ্ডলের প্রতি বেশ্যার ন্যায় আমার প্রতি স্বীয় ভক্তি 

প্রদর্শন করে, আমি মন্দিরা-মত্ত হইয়া আণুমাত্রও ইহাকে জানিতাম না । বরং 

আমার ভার্ধ্য| ছায়ার হ্যায় আমার অন্ুগামিনী মনে করিয়া বিশ্বস্তমনে কাল- 

যাঁপন করিতেছিলাম ॥ ৫৮--৬* ॥ | 

অপ্রেক্ষণীয়।ং চেটীং তাং বঞ্চিতশ্চিরসঙ্গতঃ | 
নূনং মণ্তো মুঢ়ুতষঃ কো। ভবেজ্জগতী-তলে ॥৬১ 
য এবং বিশ্ন্ত পুর্ববমনয়! চির-বঞ্িতঃ। 

অহোহয়ং ভৃত্য-হতকঃ সর্বাঙ্গে বিকৃতাকতিঃ ॥ ৬২ 

কিমশ্মিন্ননয়। দৃষ্টং সৌন্দর্য্যং সর্বতোহধিকম্। 
যতোমাং নিজ লৌন্দর্য্।হৃত লোকাবলোকনম্ ॥ ৬৩ 
অনুরক্তং সর্বখৈব ত্যকনমুপসঙ্গত]। 
এবং প্রলপ্য বহুধ! নির্বিন্নোইতিতর।ং তদ। ॥ ৬৪ 

রাজপুত্রো বনং প্রাগাৎ সর্ব-দঙগ বিবর্জিতঃ। 

তশ্মাদ্ রাজকুমারৈতৎ সৌন্দরধ্যং মনসোখিতম্ ॥ ৬৫ ॥ 

টাক! ] অনয়া বঞ্চিতেইন্₹ং চেটীং সঙ্গতঃ॥ ৬১॥ তত্র হেতুঃ-য 
এবমিতি। হতকঃ অতিনিন্দিত্ঃ ॥ ৬২ ॥ পৌন্দর্যেপ আহৃঙং লেকনামবলোকনং 
নিরীক্ষণং যেন ॥ ৬৩ ॥ সর্বথানুরক্তর্ | নির্বরিগ্রে! বিরক্তঃ ॥ ৬৪ ॥ ষম্মৎ তেন 

রাজকুমারেণ মোহিতেনাতি বীভংসরূপাং চেটাং চিরং গচ্ছতা৷ ইয়ং সৈব লোক 

স্ুন্মরীত্যভিমান-মাত্রেণ তৎ স্থখং চিরং প্রাপ্তং তন্মদিত্যর্থঃ| মনসোখিতং 

মনস। পরিকল্পিতম্ ॥৬৫ 



শ্রীমদূভগবদ গীত। | 

প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ | 

€সম্য দর্শন- ভিাদ ম্মোপঃ 

১-১] ধৃতরাষ্ট্রী উবাচ। 

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেত] যুযুংসব: | 
মামক।ঃ পাওবাশ্চৈব কিমকুর্্বত সঞ্জয় ॥ ১ 

ধৃতরাষ্ত্রী উবাষ্ট  ধৃতরাষ্টঃ+উবাচ ॥ পাঁওবাশ্চৈ৭ » পাওবাঃ+চ4+ এব ॥ 
কিমকুর্বত - কিম্4 অকুর্ব্বত ॥ 

সঞ্জয় !__ভে1 সঞ্জয় মামকা £- মদীয়াঃ মৎপুত্রাঃ 
হে সঞ্জয় ছর্যোধনাদয়ঃ 

যুধুৎসব £- পূর্বেষোদ্ধমিচ্ছবোহপি [সম্তঃ]. আমার ছর্য্যোধনাদি পুত্রগণ 
পূর্বে যুদ্ধ ইচ্ছ1 করিয়' চ এব 

ধর্মক্ষেত্রে ঝুরুক্ষেত্রে সমবেত! £ _ পুণ্যভূমৌ এবং 

কুরোধর্মস্থানে মিলিতাঃ এক ত্রিতাঃ পাগুবা £-_-পাওপুবাঃ বুধিষ্টিরাঁদয়ঃ 
পুণ/ভূমি কুরক্ষেত্রে মিলিত এবং পাগু,পুত্র যুধিষ্টিরাদি 

কিম্ অকুর্বত-_-কিং কৃতবস্তঃ ? 

কি করিয়াছিলেন ? 

হে সঞ্জয়! পুর্বে যুদ্ধ ইচ্ছ! করিয়া পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত আমার 
তু্ষ্যোধনাদি পুত্রগণ এবং পাু,পুজ্ যুধিষ্িরাছি কি করিলেন? ॥১॥ 

শেপ স্পা তত পনশীপ পালিশ পাশ পিপিপি শি শাসক 

+---শোশীশাশা শিপীশীাশী টি পোপ রিািকপ্পীজ। 

শ স্প্ "সস পপ পা ্াআ৯৯ ০ পপ পপ 

প্রশ্ন যুদ্ধ ত অতি নিষ্ঠুর কর্ম? যুদ্ধ করিতে ধর্মক্ষেত্রে যাওয়া কেন? 
উত্তর__সাধারণের চক্ষে রক্তা রক্তি নিষ্ঠুর কর্ম সত্য কিন্তু শাস্ঘৃষ্টিতে ধর্ম 



২ জ্ীমদভগব্দগীত! | 

যুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম নহে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে গ্রাণত্যাগই ধর্দু। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের 
স্বর্গবাস হয়। ইহার সহয়ত| করে পুণ্যক্ষেত্র | এই জন্য ধর্মক্ষেত্রেই যুদ্ধ হওয়া 

উচিত। ইহাতে সকলেরই গতি লাঁগে। 

প্রশ্ন__কিমকুর্ধত অর্থে_কি করিলেন? যুদ্ধে যায় মানুষ যুদ্ধ করিতে । 
ুদ্ধে গিয়া ইরা! কি করিলেন ধূতন্াষ্ট্রের এরপ প্রশ্নেরকি কোন গুঢ় অভি- 
প্রায় আছে? 

উত্তর__-কোন কোন টাক।তে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে এবং রুষ্ণ সারিধ্যে 
ধান্মিক পাণ,পুতর যুধিষির যুদ্ধ থামাইলেন কিন ধৃতরাষ্ট্রের এই গুড় ভি গ্রায়ের 
কথ! বল! হইয়াছে | মূল মহাভারত দৃষ্টে এরূপ কোন অভিপ্রায়ের ভাব 
পাওয়া যায় না; কারণ সঞ্জম্থ ব্যানদেবের প্রসাঙ্গে দিব্য দৃষ্টি পাইয়াও ন্বচক্ষে যুদ্ধ 
দেখিতে কুরক্ষেত্রে গিয়াছিলেন | দশদিন যুদ্ধ দেখিয়া! এবং ভীগ্ম দেবের 
শরশষা। দেখিয়া! তিনি হন্তিনাপুরে ফিরিয়। আইমেন। ইহার পরে 
ধৃতরাষ্্র স্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন কিমকুর্বত সপ্জীয়__সঞ্জয় যুদ্ধ কিরূপে আস্ত 
হইয়াছিল? এখানে ধৃতরাষ্ট্রের মনে অন্য কোন অপ্িপ্রা় থাকিতেই পায়ে না-_ 
কারণ দশদিন যুদ্ধ তখন হইয়া গিয়াছিল এবং সেনাপতি ভীম্ম তখন শরশয্যায়। 

প্রশ্ন--এই অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ কেন হইয়াছে? 
উত্তর--বিষাদকে যোগ বল হয় তখন, যখন বিষাদের কথ! ভগবানে 

যুক্ত হয়। বিষাদ প্রাপ্ত হইয়।--সেই বিষাদের কথ' ভগবানকে জ্ঞাপন করার 
নাম বিষাদ যোগ । ইহ ভক্তিযৌগের ভিত্তি। 

বিষাদ ত সকল মানুষেরই হয়। কিন্তু ছুঃখ আদিলেই যাহার প্রথমে 
ভগবানকে সেই হুংখ জানান--এবং উদ্ধার কর বলিয়া! তপ্রতীকার জন্ত 
তাহা বিষাদ যোগে ভক্তির প্রথম সাধনাই করেন। এই অধ্যায়ে অন্ত কথা 
খাকিলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট অঙ্জুনের বিষাদ জ্ঞাপনই গীতা উপদেশের 
ভিত্তি এইজন্ত এই অধ্যায়কে বিষাদ ষোগ বলা হইয়াছে । তৎসঙ্গে সৈন্যদর্শন 
বলার এই অধ্যায়ের নায় সৈম্তদর্শন বিষাদযোগ। 

প্রশ্ন_-গীতার আধ্য।স্মিক ব্যাখ্যা কর! কি তুল? 

উত্তর_ তুল কেন হইবে? যাহা *ভাণ্ডে” ঘটে তাহ। পব্রন্মাত্ে” রটে | 

শুধু গীতা কেন রামায়ণ, চণ্ডী, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রস্থও আধ্যাত্মিক | 



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩ 

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের ঘৃদ্ধ আদৌ ঘটে নাই-_গীত' শুধুই আধ্যাত্মিক--কৃষ্ণ, 
অর্জুন, কুরুক্ষেত্র এ সনন্ত শুধু রূুপক-_ এষ্টরূপ ব্যাধ্যা করাভুল1 স্থলে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও ঘটিয়াছিল আবার দেহরূপ কুরুক্ষেত্রেও এইরূপ ধর্ম ও 

অধর্মবের যুদ্ধ চলে | জগতে প্রধান প্রধান ঘটনা বাহিরে যাহা! ঘটে তাহাকে 
ভিতরে মিলাইয়) লইলেই আধ্যাপ্ত্রিকতায্ পৌছ।ন ধাগ্স। ভিতরে ও বাহিরে 
সাৃশ্ত আছে বলিয়াই গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা! ভুল নহে। তবে সবই 

আধ্যাত্মিক ভাবে টানিয়! লওয়! ভূল। 

প্রশ্ন-_গীত্চায় ঘটনাকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া! লইতে পাঁরিলে গীতা যেন 
প্রতি মানুষের অন্তরের বস্তু হইয়া যান। তখন ইহার মত সরস আর কিছুই 

নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু বলিলে ভাল হয়। ্ 

উত্তর--মচ্ছা। মানুষের দেহ হইতেছে ধর্মক্ষেত্র। “আবাদ করলে 

ফলত সোন।” ইহাও বল! হয়। এখানে যুদ্ধ চলে বলে ইহ! কুরুক্ষেত্র । এ 

যুদ্ধ অধন্ম্ের সহিত ধর্্ের যুদ্ধ । অধর্ম, ধর্মের রাজ্য অধিকার করিয়! ৭সিয়াছে 

ধর্মকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে ইভাইঈ অধন্মের উদ্দেশ্য । ধর্ম 

আপনার স্থান চাহিতেছেন কিন্ত অধর্ম্ম তাহ। দিবে ন! এই লইয়া যুদ্ধ । 

পহুর্বেযাধনে। মন্যুময়ে। মহা দ্রমঃ স্কন্দঃ কর্ণঃ শকুনিন্তন্ত শাখা 

ছুঃণসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধতরাষ্ট্রোমনীষী । 

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্ময়ে! মহাক্রমঃ স্বন্ধোইজ্ুনো ভীমসেনো হস্ত শাখা 

মা্রীন্থুতো পুষ্প ফলে সমুদ্ধে মূলং কষে! বর্গ চ ব্রাঙ্গণাশ্চ ||” 

অধর্্ম বুক্ষের মূলে যেমন স্থির বুদ্ধিহীন রাজ ধূতরাষ্, সেইরূপ ধর্ম বৃক্ষের 

মূল হইতেছেন পরমেশ্বর শ্রীকুষ্ণ, ব্রহ্ম বা বেদ এবং বেদের অনুষ্ঠান পরায়ণ 

ব্রাক্মণ। সকল মানুষের মধ্যেই এই অহং অভিমানময় মহাবৃক্ষ ও ধর্মময় 

মহাঁবৃক্ষ পরম্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। 

মানুষের মধ্যে স্থু ও কু বৃত্তিগুলি আপন আপন দল বাছিয়া লইয়। এই 

যুদ্ধে যোগ দ্দিতেছে। গীতার উপদেশ এই বুদ্ধে জজ্জুনকে সমর বিগয়ী 

করিবার জন্ত। তিতরে জিনিযটি বুঝিয়া লইলে সহজেই ধলা যাঁয়_ 



৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

নষ্ট মোহঃ স্থৃতিলন্ধা1! তৎ প্রসাদান্মগ্নাচাত। 
স্থিতোহম্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।!1১৮।৭৩ 

এই মোহ নষ্ট করিয়া তোমার প্রসাদে তোমার স্থৃতি লাভ করিয়া আম।র 

সকল সন্দেহ নষ্ট করিয়া আমি দীড়াইয়াছি। এখন যাহ। তুমি বলিবে তাহাই 
আমি করিব। , গীত! পাঠ করিয়৷ ষে মানুষ ভগবানকে বলিতে পারে “করিষ্যে 

বচনং তব” তুমি যাহা করিতে আজ্ঞা করিতেছ তাহাই করিব-_-তাহারই 

গীতা পাঠ হয়; নতুব। সঙ্কল্পও জাগিবে কর্ও হইবে না_-এইরূপ সন্ক্প বন্ধা]__ 
ইহাতে কোন ফল নাই। 

১-২] সঞ্জয় উবাচ-_ 
দৃষ্টা তু পাগবানীকং বুঢ়ং ছুর্যোধনস্তদ]। 

আচর্য্যামুপমঙ্গম্য রাজাবচনমব্রবীৎ ॥ ২ 

সপ্তন্ন উবাচ - সঞ্জয়ঃ + উবাচ ॥ পাওবানীকং-পাগ্ডৰন + অনীকং ॥ 

তুর্ষ্োধনস্তদ! -হুর্ষোধনত :+ তদা॥ আচার্য/ামুপসঙ্গম্য - আচার্যম্ 

+ উপসঙ্গম্য॥ বচনমত্রবীৎ_ বচনম্ 4 অব্রবীৎ ॥ 

তদা__-তশ্মিন সংগ্রামোদ্যমকালে আচার্য্যং _দ্রোণগুরুং 

সেই যুদ্ধোদ্যম কালে 'আচাধ্য 
রাজা রাজনীতি কুশলঃ উপসঙ্গয্য-_ছয়মের-- 

রাজনীতি কুশলঃ রা 

দর্য্যোধনঃ-__ 
র্য্যোধন নতু স্বসমীপে- তমাহুয় 

পাগুবানীকং-_পাগুবানাং স্বয়ং তাহার নিকটে 
পাওপুত্রাণাং অনীকং সৈন্যং _.. গিয়। আপনার নিকটে 

পাগুব সৈন্য তাহাকে ন। ডাকাইয়। 

বাড়ং-বুহরচনগা স্থাপিতং বচনং-__অর্থসহিতঃ__বক্ষ্যমানং-_, 
বুহবন্ধ 

প্র বাক্যং-- 
বৃষ্ট। তু- চাক্ষ্ষজ্ঞান্বিষয়ীকত্য তু এ 

অর্থ সহিত এই বাক্চা 

অব্রবীৎ-_-উক্তবান্ 

বলিলেন। 



শ্রীমর্দভগবদসীতা। | ৫ 
সপ লাল ৮ পপ পা পপ আপস আপা তত পাশপাশি স্পেশাটী শীপিাশিশী শপশীশাপশীশশিশা সি? ২ শশী কী পিপাসা শী | শি শিস 

সঞ্জয় বলিলেন_ সেই ুদ্ধোদাম কালে রাজ ছূর্ধযোধন, পাগ্র সৈন্যকে 
ব্হবন্ধ দেখিয়াই আচার্য্ের সমীপে গমন করিয়া বক্ষ্যমান বাকা বলিলেন ॥ ২ 

পপ সীপপপিশ রী সপ সপ ত১০০ পাপে পতিত শপ ০ পাপেট ও পা ্ স শন পা ভিত আসি আপাত শিপন শত শপ পাপিশীশীশাশীশি শশা শিলা শা শপীীশি 

প্রঃ-_রাজ। দেনাপতিকে নিকটে ডাকাইয়া না আনিয়া স্বয়ং তাহার 

সমীপে গমন করিলেন ইহাতে কি বুঝাইতেছে ? 
উঃ-_রাজার উদ্বেগ ও ভয় সুচিত হইতেছে। 

প্রঃ--ইহ1 ত দে।ষের হইল? 
উঃ.-.তাহণ হইলনা, কারণ রাজা শিষ্য, সেনাপতি গুরু | শিষ্ঞ গুরুর 

নিকটে সকল অবস্থাতেই যাইতে পারেন। 

প্রঃ _অব্রবীৎ বলিলেইত হইত-_-বচনমব্রবীৎ কেন? 

উঃ__-বচনং এখানে অল্লাক্ষর গম্ভীরার্৫থ__বাক্য | 

১৩] পণঠ্ৈতাং পাওু,পুত্রাণামাচার্ষা মহতীং চমুম্। 

বাঢ়াং দ্রপদ পুত্রেণ তব শিষ্তেণ ধ'মতা ॥ ৩ 

পশ্যৈতাং - পন্য + এতাং ॥ পাগু,পুত্রাণামাচাধ্য » পাঞু,পুত্রাণাম 1 আচার্য্য ॥ 

আচাধ্য-_হে আচাধ্য 
পা$পুত্রাণাং__পা্,পুত্রৈরানীতাম্। 

পাঁগপুত্রগণের 

এতাং--অতি সন্নিহিতাং 

ভবশিষ্যেণ__ধীমত।- বুদ্ধিম হা 

আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য 

দ্রুপদপুত্রেণ- ৃষ্টছ্যয়লেন এই 

দ্রুপদপুন্র ধৃষ্টদ্যয় দ্বারা মহুতীং- অনেকাক্ষৌহিনী সহিতাং 

ব্যঢ়াং__ব্াযহরচনয়াস্থাপিতাম্ অতি'বৃচৎ 

ব্যহাকারে স্থাপিত 88 
সেনাকে 

পণ্ত--অপরোক্ষী কুরু 

দেখুন 
পিপল 

ছে ্ঞাচাধ্য ! বুদ্ধিমান তোমার শিত্ত দ্রপদপুত্র দ্বারা বুঁতধদ্ধ পাণ্ডবগণের 
এই অহা সেনা দর্শন করুন ॥ ৩॥ 

শপ নস পপ শা শপ পাস ৬৮ তত, ৯৮ শি শী শনি সাপ ৩ ০ পপি 

£ কোন্ চান উদ্দেশে শ শক্রর এ ক্র এই প্রশং ংসার প্রয়োগ? ? 

উঃ-_-আচার্যের ক্রোধ উদ্দীপনাই ছুরেগাধনের অভিপ্রায়। পাগবের। 

গুরু সেনাপতিকে অবজ্ঞা করিয়! বৃহ রচন। করিয়াছে এবং ভ্রপদ পুর ধৃষটহ্যন় 



৬ শ্রীদদূতগবদশীতা ৷ 

শিষ্য হইগাও গুরুর বধোপায় জানিগ। লইর়। এখন সেনাপতি হইয়া! গুরু বিনাশে 
আসিয়াছে। 

১-৪-৫-৬ ] 

অত্রশূর। মহেম্বান1 ভীমাজ্জুনসম] যুধি। 
যুধুধানে। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ $ 
ধষ্টকেতুশ্চেকি তানঃ কাশীরা ৪শ্চ বীর্যযবান্। 
পুরুজিত কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গ বঃ ॥৫ 

' যুধামন্থাণ্চ বিক্রাস্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্যবাঁন্। 
সৌভদ্বো৷ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারখাঃ ॥৬ 

শূর! মহেঘাস! ভীমাজ্জন সমাযুধি -শুরাঃ4 মহা + ইঘ!সাঃ4-ভীম 1 অজ্ুনসমাঃ 
+যুধি॥ যুযুধানোবিরাটশ্চ _যুযুধান£4বিরট£+চ ॥ দ্রপদশ্চ ল ভ্রপদ১+চ ॥ 
ধুষ্ঠকেতু শ্চেকিতানঃল্ধৃষ্টকেতুঃ+চেকিত।নঃ ॥ কাশীরাজশ্চ_কাশীরাঁজঃ1+চ ॥ 
কুস্তিভোজশ্চ কুস্তিভোজঃ+চ॥ শৈব্যশ্চল শৈবঃ1চ ॥ যুধামন্যুশ্চ ল 
যুধামন্ছাঃ1+চ ॥ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ _ বিক্রান্তঃ4+-উত্তমৌজা:+চ ॥ সৌভদ্রে। 
দ্রৌপদেয়াশ্চ- শৌভদ্রঃ1- ড্রৌপদেয়া১1-6 ॥ 

অত্র-_-মস্তাং সেনায়াং 

এই [সেনাতে] 

শূর।ঃ-_শস্তান্ত্র কুশলাঃ বীরাঃ 

বহু শরগণ [সম্তি--আছে] 

মহেধ।সা:__ইষবে। বাণ। অস্তাস্তে 

ক্ষিপ্যস্তে এভিরিতি ইত্ঘাস! 

ধনূংষি ) মহান্তে হন্যে র প্রধৃষ্যা ইত্ঘাস। 
যে্ষাংতে মহা ধনুদ্ধরাঃ 
বুহৎ বৃহত্ধন্ বিশিষ্ট, 

* যধি-_যুদ্ধে 

ভীমাজ্জুনসমাঃ-_ভীমার্জুন তুল্যাঃ 
ভীম ও অজ্ঞনের সমান 

মহারথঃ-_-মহারথ 

যুযধানঃ--সাত্যকিঃ 

স।ত্যকি 

সর্বএব- সর্বে+ এব ॥ 

বিরাটশ্চ-__- 
বিরট 'ার 
দ্রুপর্দশ্চ--- 

দ্রুপদ 'ম।র 
বীর্য্যবাঁন্ _ 
বলবান্। 

ধৃকেতৃঃ চেকিতান£-_ 
ধৃ্টকেতৃচেকিতান্ 

চ--এবং 
কাশীরাজঃ-_কাশীরাজ 

নরপুঙগবঃ_ -নরশ্রেষ্ঠঃ 
নরশেই। 

পুরুজিৎ কুস্তিচ্ভোজশ্চ শৈবশ্চ 
বিক্রাস্তঃ যুধামনুশ্চ 

বীর্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ 
সৌভদ্রঃ--অভিমন্থাঃ 

দ্রৌপদেয়।শ্চ--প্রতিবিন্ধা-__-শতসেন 
শ্ুত কীর্তি-_-শতানীক-_শ্রতকর্্াখ্যাঃ 

দ্রৌপদী পঞ্চ পুত্রাশ্চ [এতে] 
সর্ববেএব মহারথা2। 



পীমদ্তগবদগীতা | ৭ 
"এপস লা তত পা ০৩ পাপী পিস আাশিপ্পীস্পীশশীশা শি এপাশ পিসী? শি  পপতিস্িশী শিলা পেস পাস এপস. সপ ৮৭ ২ ৭ শসা শিপ আপা 

এই নৈম্ত মধ্যে মহাবল, ঙাবু্ধারী, যুদ্ধে ভীমার্জুন তুল্য মহারথ-_সাত্যকি 

বিরাট এবং দ্রুপদ, শীর্বান ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং কাঁশীরাজ ; নরশ্রেষ্ঠ 

পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ এসং শৈব্য ; বিক্রমশালী যুধামন্ত্য, বীধ্যবান্ উত্তমৌজা 
সদ্রাপতর অভিমন্ত্ু এবং ং ভ্রৌপদীর প পঞ্চ পুর ইহার! » মহারথ। 

এ. স্পাপাশীপ্পাপী পি স্পীপাী তন শত লা শাসক পপ পি শাপিপপী। পাপা সাপ জিত ০ পাত 

১--৭ ] অস্তাকস্ত বিশিষ্টা ষে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম । 

নায়ক) মম সৈগ্তস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রীমি তে ॥|৭ 

অকম্মাকস্ত- অন্মীকম্1তু ॥ বিশিষ্ঠঠ যে-্বিশিষ্া81যে | তাল্লিবোধ 

-তান্1নিবোধ ॥ ছিজোত্তম_ দ্রিজ4উত্তম | নায়কা মম-নায়কাঃ+ 
মম ॥ ৃ 

ঘিজে।তুম-_-হে দ্বি্জোত্তম ! ষে--এবং যাঠীর! 

অশ্মাকম্__অন্মীকং সর্কেষাং মধ্যে মম সৈন্ত্ত- আমার সৈন্তের 

তু--কিস্তু আমাদের পক্ষে ও ন।য়কাঃ_-নেতারঃ 
যে বিশিষ্টাঃ _ শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ সেনাপতি আছেন 

যাহার! প্রধান 'জাছেন তে-_তুভ্যং 

তান্-_ময়োচামানান্ আপনার নিকট 
তাহাদিগকে সংঙ্ঞার্থং_-সম্যক্ জ্ঞানার্থং 

নিবোধ-_নিশ্চয়েন অবধারয় জানিণার জন্ত 
অবগত হউন । তান্-_-তাহাদ্িগের ন।ম 

ব্রবীমি-বিজ্ঞাপনং করোমি 

কহিতেছি | 
স্পীপিপশশিশাশী তত শশা স্পা শি পপ জপ পা পিপি সপ ০ ০ পেপাল পি ১ ৭ ৭ শাশিট ২৭ ্ 

ে সেঃ জেনো ছার পক্ষেও ধাহার! প্রধান তাহাদিগকে অবগত 

হউন। [ এবং যাহার] আমার সৈম্তের নেতা, আপনার অবগতির জন্ত 

তাহাদের নাম করিতেছি ॥৭|| 
চি শ সস পাস আপা পরা ও আপা পপ ৮ 

গ্র_ছ্যোধন সবপক্ষীয় বীরগণের নাম উল্লেখ তিলের কেন? 

উ-_পাগুবদ্দিগের পক্ষে বীরপুরুষদিগের নাম শুনিয়া পাছে আচাধ্য মনে 

করেন যদি ভয় পাইয়। থাক তবে রাঙ্জ্য ফিরাইয়। দাও যুদ্ধ আর করিওন সেই 

জন্ত তুর্ষে৷াধন স্বপক্ষের বীরগণের নাম করিতেছেন || 



৮ জীমদভগবদগীতা ৷ 

১৮৯] 

ভবান্ ভীন্মশ্চ কণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগীয়ঃ | 

অশ্বথামী বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি জখ্িদ্রথঃ |1৮ 

আন্তেচ বহবঃ শুর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 

নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ 

ভীম্মশ্চ_ভীম্মঃ1চ॥ কর্ণশ্চ- কর্ণ;1+চ॥ কৃপশ্চন্কুপঃ+চ ॥ বিকণশ্চ 
-বিকর্ট চ॥ সৌমদত্তির্জমদ্রথ£-সৌমদতি:+জয়দ্রথঃ ॥ শুরামদর্থে-শুরাঃ 
+মদর্থে ॥ 

ভবান্-_-দ্রোণঃ আপনি (দ্রোণ) অন্টেচ বহব্ঃ শৃর1:-_ 

ভীন্মশ্চ কণশ্চি-ভীম্ম ও কর্ণ শল্য কতবর্্ম প্রভৃতয়ঃ বীরাঃ 
সমিতিঞয়ঃকৃপশ্চ- সংগ্রাম বিজ্ঝয়ী কৃপশ্চ 

গারও বছ বছু বীরগণ 
গ্রাম বিজয়ী কপও ৬ 

অশ্বথামা-_দ্রোণপুধঃ মদর্থে-মত্প্রয়োজনায় 
বিকর্ণ:-_মদ্ ভ্রাতা কনিষ্টঃ আমার প্রয়োজন সাদ্ধর জন্য 

আমার কনিষ্ঠ ভ্র!তা 
ত্ক্ত জীবিতাঃ_-জীবিতত্যাগেনাপ্সি 

_মছুপকারং কর্তং প্রবৃত্তাঃ 

আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে- প্রস্তত। 

চ--এবং 
সৌমদতিঃ-__ভূরিশ্রবাঃ ভূরিশ্রব! 

জয়দ্রথঃ -- সিন্ধুরবাজঃ 

সর্বে--সকলে 

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ__-নানাবিধানি-- 

শঙ্্রীণি প্রহ রণানি গদাদীনি-_ 

যেষাং তে 

বহুবিধ অস্ত্রধারী 

যুদ্ধ বিশারদাঃ__সংগ্রাম নিপুণ1ঃ 
যুদ্ধ বিশারদ । 

আপনি ভীন্ষ কর্ণ যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা, বিকর্ণ সোমদত্ত পুত্র ভূর- 

শ্রব1 ও জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার ভজঙ্ জীবন ত্যাগে কুতনিশ্চয় 
হুইগ্লাছেন। ইগাঁর! সকলেই বহুবিধ অন্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৮1৯ ॥ 

সে মা পপ ৪ 



(৮৯ ) 

প্রাচ্ং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামমি দেবতা । 

দক্ষিণে রক্ষ বারাহি নৈষ্কত্যাং খড়গধারিনী ॥ ১৫ 

প্রতীচ্যাং বারুণীরক্ষেদ্ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী । 

রক্ষেদ্ উদ্দীচাঁং কৌবেরী এঁশাগ্ঠাং শুলধারিণী ॥ ১৬ 

উদ্ধং ব্রল্মাণি মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তখ।। 

এবং দশদিশে! রক্ষেচ্চামুণ্ডা শব বাহনা ॥ ১৭ 

আপন আআ জজ পি শপ আল ৮০777৭৭৭475 পদ ৮ পজ্প শী শশী ০ পপ টি্পসপপিপপীপসও ও পিস ০ ০ আজ ৭৯ ৯ ৮০০ শীত আশ শিলা 5 ৮ 
০ শসা ০০ 1 স্উ সপ 

প্রাচ্যাং দিশিস্থিতা এন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিমণং রক্ষতু ইত্যর্থঃ। প্রাচ্যাং 
শ্থিতং মামিতি বা। শক্তি শক্তিমতোরভেদাদগ্রিরপা দেবতান্িশক্তি- 
রিত্যর্থঃ। অত্র রক্ষতু ইত্যনুবৃত্তিঃ । বারাহি বরানা হস্ত্ী স বরাহো 

যমঃ আধপ্রয়োগঃ | ত্য শক্তিৰ রাহী । যম শক্তি রিত্যর্থ: ৷ দশদিক্পাল 

প্রকরণাৎ। সপুমাত্রন্তর্গত। ব| বারাহী | হে বারাহি দক্ষিণেদেশেস্থিত 

ত্বং মাং রক্ষেত্যর্থট। স্থিতং মামিতি বা। খঞ্পধারিণী নিখতি- 

শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ [ হুর্গ। প্রদীপঃ ] 

সৃগবাহিনী-_বায়ু দেবতাঁয়া মবগবাহনত্বাৎ বায়ু শক্তরিত্যর্থঃ | 

রক্ষেদিত্যনুবৃত্তিঃ । কৌবেরী__কুবেরশক্তিঃ কৌমারী দিকপাল 
প্রকরণা। শুলধারিণী--ঈশীন শক্তিঃ | ১৬ 

হে ব্রঙ্গাণি উদ্ধং স্থিতা ভবতী মে মাং রক্ষেদিত্যর্থঃ | মে ভর্ধং 

ভাঁগমিতি ব1। দশদিক্ষুশ্হিতা চামুণ্ড| মাং রক্ষে দিতি পর্যযবসিতোহর্থঃ ॥ 

১৭ 

শত ৩ পর, ৮ ৮ --সপাশীপদিসিশী তত ৮ তত স্পিন ০০০ ৪৩ আ ০৮ পতঞাতত | পথ আজও ০ শে ০০০ এজ শপ ০ পপকস্ত। ৮৮০৮০৩৩ শী? পশীশীশি শীশিশীশিশীীশী জল শত শি শ তত ০ শশী ০ শপ আশপাশ শশী পা 

মা! জগতে যেখানে যে শক্তি আছে সকলই: তুমি। ইন্দ্রশক্তি 

পূর্বদিকে আমাঁকে রক্ষা করুন ; অগ্নি শক্তি পুর্বব ও দক্ষিণ দিকের 

মধ্যবর্তী কোণে আমাকে রক্ষা করুন যমশক্তি ( বারাহি ) আমাকে 

দক্ষিণ দ্বিকে রক্ষা করুন। খড়গধারিণী (নির্খিতি শক্তি ) পশ্চিমে 

১০২ 



( ৯০ ) 

জয়া মে চাএরতঃ স্থাতু বিজয়া স্থাতু পুষ্ঠতঃ | 

অজিতা বামপার্থেতু দক্ষিণে চাঁপরাজিত৷ ॥১৮ 

শিখামুদ্ভোতিনী রক্ষেভুম। মুর্ধি ব্যবস্থিতা । 

মালাধরী ললাটে চ ভ্রবৌ রক্ষেদ্ যশন্বিনী ॥১৯ 

ত্রিনেত্র। চ ভ্রবোমধ্যে যমঘণ্ট। চ নাসিকে । 

শঙ্খিনী চক্ষুযোন্ধধ্যে শোত্রয়োদ্বারবাসিনী ॥২০ 

কপোলোৌ কালিকা রক্ষে₹ কর্ণমূলে চ শঙ্করী। 

নসিকায়াং গন্ধ! চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চ্চিকা ॥২১ 

দক্ষিণ ( নৈধতী ) দিকে আগাকে রক্ষা করুন। বরণশক্তি আমাকে 
পশ্চিম দিকে রঙ্গ! করুন। মৃগবাহিনী--( বাযুদেবতাঁর মৃগ বাঁহন ) 

বায়ুশক্তি উত্তর পশ্চিম দিকে আমাকে রক্ষা করুন। কুবের শক্তি 

আমাকে উত্তর দিকে রক্ষা করুন। শুলধারিণী ঈশানশক্তি আমাকে 
পুর্ব উত্তর (ঈশান কোণ) দিকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মার শক্তি 

(ব্ত্রক্মাণি ) আপনি "আমার উর্ধভাগ রক্ষা করুন। বিষ শক্তি 
( বৈষ্বী) আমার অধোঁভাগ রক্ষা করুম। শববাহন। চামুণ্তা এ 
ভাবে আমাকে দশদিকে রক্ষা করুন। 

প্রঃ--কি কি দশদিক ? এ সকল দেশের দেবতা কি কি? 
উঃ--(৯) পূর্ব ইন্দ্রশক্তি-_ইন্দ্রী। 

(২) পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবন্তী কোঁণ_অগ্ধি কোঁণ-_ 
অগ্নিশক্তি। 

(৩) দক্ষিণ--যমশক্তি-_বারাহি। 

(8) পশ্চিমদক্ষিণ কোন-_-নৈখ'ত কোণ-_নিখ'তি শক্তি 

খড়গাধারিণী । 

(৫) পশ্চিম--বরুণশক্তি--বারুণী । 



॥ ৯১ ) 

অধরে চাহমৃতকল। জিহ্বায়াং তু সরস্বতী । 

দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্টমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥২২ 

ঘণ্টিকাঁং চিত্রঘণ্ট। চ মহ|মায়া চ তাঁলুকে। 

কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্ববমঙগল| ॥২৩ 

গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুদ্ধীরী | 

নীলগ্রীবা বছিঃকণ্ে নপিকাঁং নলকুবরী ॥২৪ 

খড়গধারিথ্যুভৌ বন্ধ বাহুমে ব্রজধারিণী । 
হস্তয়োদ “গিিনী রক্ষেদন্ঘিক| চাঙ্গুলীষু চ ॥২৫ 

নখান্ শুলেশ্বরী রক্ষেদ্ কুক্ষৌ রক্ষেন্লেশ্বরী | 

স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃশোঁকবিন।শিনী ॥২৬ 

স্থাতু তিষ্ঠতু আর্ষঃ প্রয়োগ ১৮ ॥ উদ্চেতিনী নামিক| দেবী মম 

শিখায়াং স্থিতা সতী মচ্ছিখাঁং রক্ষ্যেদ্িতিরীত্য। প্রত্যবয়ং যোজনীয়ম্। 
উম! মুদি, ব্যবস্থিতা সতী মুদ্ধীনাং রক্ষে'দত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র যথ! 

যোগ্যমধ্যাহার্ষম॥ ১৯ নাসিকে সনাপিকাপুটে ইত্যর্থ:॥ উত্তরত্র 
ন।সিকাশব্দেন নাসিকীদগুইতি ॥২০,২১। ভাধরে _ অধরোষ্ঠি ইত্যর্থঃ ॥ 

শশী পা তাত আপ 

জয়া--আমগার অগ্রে থাকুন বিজয়া পৃষ্ঠ দেশে থাকুন, অজিত! 
বাম পার্খে, অপরাজিতা দক্ষিণে, উদ্ভোতিনী দেবতা শিখাকে, উমা 

(৬) উত্তর পশ্চিম কোণ-_বাযুকোণ-_বায়ুশক্তি হুগবাহিনী 
1 বায়ুধাহন মগ) । 

(৭) উত্তর__কুবের শক্তি_কৌবেরী । 

(৮) পূর্ব উত্তর কোৌণ--ঈশানকোণ শুলধারিণী ঈশানী। 

(৯) উর্ধী-ব্রদ্দার শক্তি ব্রহ্মা ণি ্ 

(১০) অধঃ--বিষুশক্তি বৈষ্বী। 



€( ৯২ ) 

হৃদয়ং ললিতা! দেবী হ্যদরে শুলধারিণী | 

নাভিং চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহাং গুহোশ্বরীতথ ॥২৭ 

ভূতনাথা চ মেঢং চ গুদং মহিষবাহিনী | | 

কট্যাং ভগবতী রক্ষেজ্জানুনী বিদ্ধাবাসিনী ॥২৮ 

জডেঘ মহাঁবল। প্রোক্তা জানুমধ্যে বিনায়কী। 

গুল্ফয়োর্নীরসিংহী চ পাদপৃষ্ঠেহ মিতৌজসী ॥২৯ 

পাদাঙ্গ্ুলীঃ শ্রীধরী চ পাঁদাধস্তলবাসিনী । 

নখান্ দ্রংপ্বাঃ করালী চ কেশাংশ্চৈবৌদ্ধীকেশিনী ॥৩০ 

রোমকুপাণি কৌবেরী ত্বচং বাগীশখরী তথ! । 

রক্তমজ্জাবসাষাংসান্যন্থিমেদাংসি পার্বতী |1৩১ 

৮ ০ পা সপ্ত পাল, পাপা ০৭ ৮ পাত শি তাস ীশীপপাশীিাশিশি শীত দে শপ ্টী শাাসাপিপ প পপাপসীপসসাপ পাপা পপপ পপ  পশাপী পা শা শশী তল পাশাপাশি পা পপ 

চারে বহির্ভীগে। বহিঃ টি | নলিকাং ক নালম্॥। স্বন্ধমারভ] 

কর্পুর পধ্যন্তে। ভাগে বাহুস্তদারভ্যসুলি পর্যন্তো হস্তঃ ॥ জঙ্ঘে ইতি । 

প্রোক্ত। আগমাদিষু প্রসিদ্ধেত্যাদিদেব্য। বিশেষণং মহাঁবলায়াঃ ॥২১ ॥ 

পাদীধ ইতি ভিন্নং পদম্। তলবাসিনী -পাঁতালবাপিনী। যগ্পি 

নখান্ শুলেশ্বরীরক্ষে ইন্যত্র নখরক্ষণমুক্তং তথাপি ষথেকম্ত অপি 

দেবতায়াঃ স্থানদয়রক্ষকত্বং ন বিরুদ্ধতে তখৈব দেবতাদ্বয়স্যৈকস্থান 

নিরূপিতরক্ষকহে বাধকাভাঁব ইত্যভিপ্রায়েণ নখান্দ্রংষ্টাঃ করালী 

চেত্যুক্তম্ ॥৩০,৩১।। 
পিসি পপ পপি ক এ পাস তত শত হ ৮০০ ৮৬ শীট ৮১ শিট তশ শাশ শা তত ৪ শি শীত শত শশী শত ৩ 355 এ 255৯45৮১৮৮০ - রি তি টিটি 

মস্তকে থাকিয়। মস্তক রক্ষা করুন। মাঁলাধরী ললাট, যশশ্বিশী জয়, 

ত্রিনেত্র! ভ্রমধ্যে, যমঘণ্ট।-_নাপিকাপুট। চক্ষুমধ্যে শহ্িনী, শ্রোত্রদার 
দ্বারবািনী কপোল, কালিক1; কর্ণমূল শঙ্করী; স্থগন্ধ নাসিক; 

ওষ্ঠ--চ্চিকা; সসধরোষ্ঠ-__-অম্ুৃতকল! ; সরস্বতী জিহ্বা; কৌমারী 
দন্তসকল; ক্টমধ্য চণ্ডিকা, চিত্রঘণ্টা__আলজিহবাঁ; তালু__ 
মহামায়া ; চিবুক-_কাঁমাক্ষী ; সর্বমজ্গলা___বাক্য। ' 



( ৯৩ ) 

আন্ত্।ণি কালরাত্রিশ্চ পিত্তং চ মুকুটেশ্বরী। 

পল্লাবতী পদ্মকোশে কফে চড়ামণিস্তথা ॥ ৩২ 

জবালামুখী নখস্বালামভেস্তা সর্দবসন্ধিষু। 

শুক্রং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা ॥ ৩৩ 

অহংকারং মনোবুদ্ধিং রক্ষমে ধর্্মচারিণি। 

প্রাাপানৌ তথা ব্যান সমানোদান মেব চ ॥ ৪ 

যশঃ কীর্তিং চ লঙ্গমীং চ সদা! রক্ষতু চক্রিণী | 

গোত্রসিন্দ্রাণি মে রক্ষেশ পশুন্ মে রক্ষ চণ্ডিকে ॥ ৩৫ 

মান্ত্রানীতি অমুধাতোস্ত্রেবনুনাপিকস্যক্ীতিদীর্ঘঃ। প্মকোশে _ 
পল্মং হৃদয়াদিরপমেব কোশে। বাসস্থানং যস্য শ্বাসম্য তনম্মিন বাতে 

স্থিতা সতী তং রক্ষত্বিতি যাব । অগ্রে প্রাণানাং রক্ষণ কথনাৎ 

“পদ্মকে।শ্রতীকাঁশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্” ইতি শ্রত্যুক্তং হৃদয়মেব 

পল্পকোশশব্দেন গ্রাহম্্। টুড়ামণিনা্সী দেবতা রক্তাস্থরবধে 

প্রসিদ্ধা ॥৩২॥ নখ জ্বালাং নখনিষ্ঠং তেজঃ। তাভেগ্ভানানী দেবত। 
সর্ববসন্ধিযু স্থিতা সঠী সর্ব সন্গীন্রক্ষেদ্িতার্থ; ॥ হে ব্রঙ্গাণি ভবতী 

মে শুক্রং রক্ষেদিত্য্থঃ ॥৩৩॥ হে ধন্মচারিণি অব্রহমিত্যধ্যাহারঃ | 

রক্ষেতি মধ্যমপুরুষাৎ। অহংকারমিতি-_মত্রমনঃশব্দশ্চিন্তপরঃ | 

অন্তঃকরণস্য মনসা সহচতুর্বিবধন্বান্তেন মনঃ শোকবিনাশিনীত্যনেন ন 
গতার্থতা । অথব। মনসঃশোৌকংবিনাশয়তীতি । জয়ন্তী দেবী যতস্তং 

সর্বেবাত্কৃষ্টাপাপনাশিণীভবসি ॥৩৭॥ অগ পিতামহঃফলস্তরতিং বক্ত, 

মধিকীরিণং প্রথমমুপদিশতি | পদমেকমিতি । যদি শুভমাত্মনঃ 

ইচ্ছেত্তহি 

প্রীঝ-ভদ্রকালী ; মেরুদণ্ড--ধনুদ্ধরী ; কণ্টের বহির্ভাগ-_নীল 

্রীব। ; কনাল--নলকুবরী ; উভয়ন্কন্ধ-_খড়গধারিণী ; বাহুদ্য-_ 



(॥ ৯৪ ) 

পুত্রান্ রক্ষেম্মহা লক্ষী ভার্য্যাং রাক্ষতু ভৈরনী। 

মার্গং ক্ষেমকরী রক্ষেদ্ বিজয়! সর্ববতঃ স্থিত ॥ ৩৬ 

রক্ষাহীনন্ত ষ স্থানং বভ্ভতং কবচেন তু। 

তত সর্ববং রক্ষমে দেবী জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥৩৭ 

পাদমেকং ন গচ্ছেতু, যদীচ্ছেৎ শুভমাত্বনঃ। 

কবচেনাবুতো নিত্যং ঘন্র যত্র হি গচ্ছতি ॥৩৮ 

তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্ববকামিকঃ। 

যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্তি নিশ্চিতম্ ৩১ 

বজধারিণী ; হস্তদ্বপ্ণ-_-দন্তিনী ; অঙ্গুলী সমৃহ-_-অন্বিকা; নখ সকল-_ 

শুলেশ্বরী ; কুক্ষিদেশ (উদর গস্থবর ) নলেমশ্বরী ; স্তনদ্বয়-_মহাদেবী; 

মন-_শোকবিনাশিনী ; হৃদয় ললিতাদেবী; উদর-_শ্ুলধারিণী ; 
নভি__কামিনী; গুহাদেশ__গুহেশ্বরী ; মেড, ভূতনাগ। ; গুদ-- 
'মহিষবাহিনী ; কটিদেশ-__ভগব্তী ; জানুদ্বয়__বিদ্ধ/বাসিনী ; জঙবাদ্বয় 

মহাবল1 ; জানুমধ্য-_বিনায়কী; গশুল্ক (গোড়ালি )-_নারসিংহী ; 

পাদপৃষ্ঠ--আমিতৌজসী ; পাঁদসগুলী--উীধরী; পায়ের অধ--পাতাল 

বাঁসিনী ; নখসমুহ-দ্রংগ্/। করালী; (নখ সকল শুলেশ্বরী বলা 
হইলেও-_ঘেমন এক দেবতা দ্বার! দুই স্থান রক্ষ। হয় সেইরূপ ছুই 

দেবতা দ্বারাও একস্থান রক্গ. হয় ইহা! হইবার কোন বাধা নাই) 
কেশসমূহ_উদ্ধীকেশিনী, রোমকুপ সকল--কৌবেরী ; ত্বচা__ 
বাগীশ্বরী ; রক্ত, মজা, বসা, মাংস, অস্থি, মেদ--এই সকল পার্ববত্তী 

রক্ষ। করুন । 

ন্ত্র সকলকে (নাড়ীভুড়ি) দীর্ঘ হইয়। অন্ত্রানি হইয়াছে কালরাত্রি, 
পিত্তকে মুকুটেশ্বরী রক্ষ। করুন। পদ্মকোশ- পল্ম হইতেছে হৃদয় 
কোশ -্ নিবাস স্থান। অর্থাৎ পল্পকোশে যে শ্বাস থাকেন তাহাকে 

পল্লাবতী রক্ষা করুন। রক্তান্থুর বধে যে চূড়ামণি দেবতা হইয়াছিলেন 



(৯৫ ) 

পরমৈশর্ধ/মতুলং প্রাপ্ন্যতে ভূতলে পুমান্। 
নির্ভয়ে জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষপরাজিতঃ ॥ ৪০ 

ত্রিলোক্যেত ভবে পুজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্। 

ইদং তু দেব্য। কবচং দেবান।মপি দুল ভঙ্॥ ৪১ 

য পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং আদ্ধয়ানিতঃ 1 

দৈবীকল। ভবেত্ৃম্ত ত্রিলোক্যে চাঁপরাজিতঃ॥ ৪২ 
(০৮0 এপার পাপ ও ৯০ ০ ০৯৪০৮০৮০৮০৬ ০ উঠ হল ৪:৯৪ শস্প ত ৪5৮৮8 ৪১৬৪ 

স পুরুষঃ কবচেন রহিতমেকং পদমপি ন গচ্ছেদিতি ॥ ক্ষণমাত্র- 
মপি দেবী স্মরণং বিন। ন ক্ষপণীয়ম্্॥ তছুক্তং পুরাণেষু -ন্বপংস্তিষ্ঠন্ 

ব্রঙ্গন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ। কীন্রয়েৎ সততং দেবীং সবৈ 

মুচ্যেত বন্ধনী ॥ ইতি। ফলং কথয়তি কবচেনেতি। ৩৮--৪১ ॥ 

দৈবীকলা _ চিশুকল! ॥ স্থাররং_ বশসনাভাদি | .জঙ্গমং -সর্পাঁদি ॥ 

কৃত্রিমং -পরস্পর যোগ জন্যম্॥ যথ! তুল্য পরিমাণয়ে। মধু সর্পিষে। 

ধোগাদিজম্ ॥ অভিচারাণি - পরকৃতানি ॥ ৪৪ ॥ কুলজা দয়ো » ছুষ্ট 

দেবতা! জাতিভেদাঃ ॥ ওপদেশিক1ঃ-উপদেশেন তম্মাত্রেণ ষে 
সিদ্ধন্তি তে ক্ষুদ্র দেবতা ভেদ] ॥ 

তিনি কফকে রক্ষা করুন। নখের তেজকে জ্বালামুখী, অভেগ্া! দেবী 

শরীরের সমস্ত সন্গিস্থানে থাকিয়া রক্ষা করুন। হে ব্রঙ্গাণি আপনি 

আমার শুক্র রক্ষ। করুন। ছত্রেশ্বরী দেনী ছায়াকে রক্ষ। করুন। হে 

দেবি ধণ্ধচারিণি! আপনি আসার অহংকার, মন বা চিত্ত ব| বুদ্ধিকে 

রক্ষা! করুন । গ্রাণ-অপান-__ব্যান সমান উদান এই পঞ্চ প্রাণকে 

এবং যশ কীর্তি লক্ষমী এই সকলকে চক্রিণী দেবী রক্ষা করুন! 
গোত্রকে ইন্দ্রাণী ; পশু সকলকে চণ্ডিকা রক্ষা করুন। মহালক্ষনী পুজ 
সকলকে এবং ভৈরবী ভার্য্যাকে রক্ষা করুন। মাগকে ক্ষেমস্করী 

রক্ষা! করুন । বিজয়! সর্বস্থানে থাকিয়া রক্গ। করুন। 

এই কবচে রক্ষাহীন যে স্থান বড্িত হইয়াছে সর্বেবাত্কৃ$। পাঁপ- 
নাশিনী জয়ন্তী দেবী সেই সকল রক্ষা করুন ! 



(॥ ৯৬ ) 

জীবে বর্ষ শঙং সাগ্রমপস্ৃত্যু বিবসজিিতঃ | | 
নশ্ন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বেব ল.তাবিস্ফোট কাদয়ঃ ৪৩ 
স্থাবরং জঙ্গমং চাপি কত্রিমং চাপি যদ্বিষম্। 
অভিচারাণি সর্ববাণি মন্ত্র যন্ত্রাণি ভূতলে। ৪৪ 
ভূচরাখেচরাশ্চৈব জলজাশ্চৌপদেশিকাঠ | 
সহজাঃ কুলজ! মাল ডাকিনী শাকিনী তথা ॥ ৪৫ 
অন্তরিক্ষচর! ঘোর! ডাঁকিম্যশ্চ মহাবলাঃ। 
গ্েতৃত পিশাচাশ্চ বঙ্গ গন্ধর্বব রাক্ষসাঃ ॥ ৪৬ 

শপ পপ শপ পা জপ পাপ পিসী পা আশ ০ শপ ও পা ক শ্০১০ পপি শীসসপশী সি ৮ পাপা ০ 

যা্দ আপনার শুভ ত ইচ্ছা কর তবে যেখানে যেখানে যাইবে সর্ব | 

শরীর কবচে আবৃত ন। করিয়া একপদও যাইবে না। এইরূপ 
করিয়।, যে কামন। করিয়! ঘেখ।নে যেখানে যাইবে সেইখ।নে বিজয় লাভ 

হইবেই। এবং যে যে কাষন। চিন্তা করিবে তাহা তাহাই নিশ্চিত 

পাইবে । (একক্ষণও দেবীকে ভুলিয়। কাটাইবেন|; নিদ্রাতে জাগ্রতে 

পথে চলায়, কথা কওয়ায়, ভোজন কালে--পর্ববদ1! যদি দেবীর স্মরণ 

কর তবে বন্ধন মুক্ত হইবে । 
ওপাশ পপ পাশ পপ পপ পপ পাপা পিপি পাপা | তত ৮৯ শীট পিপি স্প্পিসপাপিসপসপ পাপ পাপা 

পুরুষ এই কৰচে অঙ্গ আবৃত করিলে ভূতলে অতুলনীয় পরম 
ঈশ্বর্ষয লাভ করিবে, মরণের মধো থাঁকিয়াও নির্ভয়.হইবে, জংগ্রামে 
পরাজিত হুইবেনা এবং ভ্রেলোৌঁক্যে সর্বত্র পুজা! পাইবে| দেবীর 
এই কবচ দেবতাদিগেরও দুল্্ভ। যিনি মন একাগ্র করিয়া শ্রদ্ধাসহ 

তিন সন্ধ্যাতে ইহ! নিত্য পাঠ করেন তাহার দৈবী কলা অর্থাৎ চি্কল। 
লা হয় এবং তিনি ভ্রেলোক্যে অপরাজিত থাকেন। বর্ষ শত আয়ু 
তাহার হয়, জীবনে অপমৃত্যু হয়*না, হৃদয়ে এই কবচ রাখিলে সমস্ত 
ব্যাধির নাশ হয়, ল্তাঁর বিষ, (মাকড়শ1) বিস্ফোটকাঁদি, বশুসনাভাদি 
(বাছুর বধ করে ষে বিষ) স্থাবর বিষ, সর্পাদির জঙ্গম বিষ, কৃত্রিম বিষ 
( যেমন তুল্য পরিমাণে মধু ও ঘৃত যোগে ) সমস্ত অভিচার (মারণা্দি 
তান্ত্রিক ক্রিয়। ), পৃথিবীতে মন্ত্র যন্ত্রাদি, ভূচর, খেচর, জলজ, ওপ- 
দেশিকা্দ ক্ষুদ্র দেবতা,সহজা, কুলজ1, মালা, ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, 
পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্বব, রাক্ষস, ব্রহ্মরীক্ষস,বেতাল, কুম্াণ্ড, ভৈরব--এই 
সমস্তই, ধাহার হৃদয়ে এই কবচ থাকে তীহার দর্শনে নষ্ট হয়। 
রাধার কাছে সম্মান, উন্নতি, তেজ, শ বদ্ধিত হয় এবং ভূতলে কীর্তি 

_মগ্ডিত হইয়া তিনি অবস্থান করেন। 



উৎমব। 
তবানালাহ্মাহা হ্ম2। 

অঠ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধায়ে । 

তি টা িপিশীশীশিশশপি ৬টি স্পস্ট ও ১ পিসী ৯ উড পা এ৯ পপ হা রঙ মা এপ শীত তিশা রহ পপ কা চপ ০০ পপ জপ জপ জপ 

২৫শ বর্ষ। | কার্তিক, ১৩৩৭ সাল। ৃ ৭ম সংখা! । 

সী টপস পা পপ পবা নীপা পি 
পপ সা এ তক কা শপ স্পা অপ 

নটরাজ। 

তুমি এক অদ্বিতীয় ও গো নটপর ! 

কেহ নাই কেহ নাই তব আত্ম পর | 

সঙ্কল্প-তুফান তুলি আপনার মাঝে, 

তুমিই সাজিয়৷ আছ এই বিশ্বনাজে। 

তুমি প্রেম ময় বিভু প্রেম পারাবার, 

কেহ মোর! বুদ্ বুদ কেহ ফেণা তার। 

কেহ বা তরঙ্গ হয়ে বক্ষে তব ভাসি 

ক্ষণকাল করি রঙ্গ তোমাতেই মিশি। 

দরষ্টা তুমি দৃশ্ঠ তুমি, তুমি রঙ্গালয়, 
আপনি আপনি কর লীলা অভিনয় । 

কভু সাজ পিত। তুমি, কভু সাজ মাতা, 

কভু সাজ পুত্র কন্তা, কভু সাজ ভ্রাতা, 

কতু সাজ প্রণয়িণী, কভু 'পরাণেশ্বর, 
কভু সাজ শক্র তুমি, কভু সহচর । 

কতৃ সাঁজ গণ্ডমুখ, কভু জ্ঞানবান, 

কভু সাজ কদাকার, কতু রূপবান। 



২১৮ উৎ্সব। 

কভু সাজ রোগী তুমি, কত স্বাদ ভোগী, 
আবার কখন হেরি তোমা সর্ধত্যাগী | 
কভু হেরি দীন ছুঃখী, কভু রাজ্যশ্বর 
অভিনয় ব্যপদেশে তুমি আমি পর। 

তুমি নটরাজ তুমি রসিক শেখর, 

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষু, তুমি মহেশ্বর। 

তুমি অণু, তুমি বিভূ, তুমি স্থমহান্ 
তুমি বীজ, তুমি বৃক্ষ ফল ফুলবান। 

তুমি গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র সূর্য্য তার, 

তুমি জপ তুমি স্থল তুমি এই ধর! । 
অনল অনিল তুমি, তুমি নীলাকাশ, 

স্থাবর জঙ্গম রূপে তুমিই প্রকাশ । 
হিমাদ্রি শিখর তুমি, তুমি পারাঁবার 
একাধারে তুমি হও মালে ও আঁধার | 
তুমি স্বর্ণ, তুমি মর্ত্য, তুমি রমাতল, 
মহ, জন তপ লোক, তুমিই সকল । 
তুমি সত্য লোক? তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, 
অষ্টা তুমি, স্ষ্টি তুমি, তুমি শ্থতি গতি। 
তুমি এক অদ্বিতীয়, চতুর চায়াবী, 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ামি *শীপি-- 

আকাশ পাতাল ভেদ তোমাতে জামাতে, 
“তুমি আমি এক” ইহ] নাহ ভাসে চিতে। 
তন কপাবলে ধার খোলে জ্ঞান আখি 
তার কাছে এই বিশ্ব ফাকি ফাকি ফাকি 
বিশ্ব ভ্রম মোর দূর কর কৃপা করে, 

তুমি আমি “এক” হয়ে রব চির তরে। 

স্বামী শিবানন্দ। 



ভূমি ও আমির কথা । 

আমি ত জানিনা! তুমি আমার সম্বন্ধে কি করিবে অথবা কি করিয়া 

রাখিয়াছ, সে জন্য আমি ব্যস্তও নই। আমার সব ভার শোমার 

উপখেই দিতে চাই, দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমায় লইয়া 

থাকিতে চাই। 

শরীরের কথা, মনের কথা আত্মবিস্থৃতিবূপ কাবণ দেহের কথা ভ।বিবার 

সামর্থযও আমার নাই, ভাবিয়াও কোন কালে আমি ।কছুই করিতে পারি নাই, 

পাখিবও না--মেই জন্ট স্থুন এক্ম কারণ দেই সমস্তই তোমার উপর ফেলিয়া 

দিতি চাই । | 

সব ভার আমি দিতেই চাই, তুমিও স+ ভার লইয়া থাক কিন্ত 
সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হহয়। আমি করিব কি? না হয় আমি আমার 

যাহা কিছু আছে তাহার সধন্ধে কিছুই ভাখিলাম না, কিন্তু আমি 
করিব কি? 

তোমায় দেখিব, তুমি বাহ! বলিবে তাহাই করিব ণ“্করিষ্যে বচনং তব” 
এই ত আমার ইচ্ছা । তোমার ইচ্ছা মত আমি চলিব এইত আমি চাই। 

ইহা কি আমার হইবে? আম আমার জন্ত বা কাহারও জন্য কিছুই চাহিবন। 

_-শুধু তোমার দিকে তাকাইয়। থাকিব, তোমার আন্ঞার '্রতীক্ষা করিব 
ইহ] ভিন্ন আমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না। 

ঈহ1কি হইবে? 

আমি ত তোমাকে কখন দেখি না। শুধু বিশ্বাসে কি ইহ হইবে? তুমি 

আছ ইহ। তীব্র ভাবে বিশ্বাস করিতে পারি মার ন। পারি যাহোক তাহোক 

করিয়৷ শান্ত্রবাক্য ধরিতে চাই-_-তুমি আছ,সব শ্যপিয়া আছ, আমাকেও ব্যাপি 

আছ) আমার হৃদয়ে আছ, সবার হাদয়েও আহ, আমার এবং সবার 

ভিতরে বাহিরে তুমিই আছ। বহুরূপে আছ; বহু সাঁজ পোষাক পরিয়! তুমিই 

আছ। বিশ্বাস করিতে চাই এই তুমি | উগ্রভাবে না হইপেও বিশ্বাস করি 



২২০ উৎসব । 

তুমি এই ভাবে আছ এইরূপ বিশ্বাস কি তোমাকে আমার ভার দেওয়া 

চলিবে? এই বিশ্বাসের দেখাতে কি তোমাকে দেখা হইবে ? এই বিশ্বাসের 

দেখা ন1 ভূলিলে, এই বিশ্বাসের দেখ! কি সর্বদা স্মরণে রাখিলে-_কথনও যখন 
তুমি ইচ্ছা করিবে তখন--সতা সত্যই দেখ! দিবে ? 
.. বিশ্বাদের দেখা আর সত্যের দেখ! ইহ1কি? বিশ্বাসের দেখা যাহা 
তাহারত কিছু বলিলাম কিন্তু সত্যের দেখ! কি? 
"সকলেই বলেন তুমি পরমাআ, তুমি তূর্বিজ্ঞেয। তোমাকে দেখাও 

ধাঁ্ণ না, তোমার কথ! বলাও যায়না, তুমি বাক্যের অগোটর, তুমি মনের 
অগোচর। তুমিই সকলকে জান-_-তুমিই একমাত্র বিজ্ঞাতা-_প্বিজ্ঞতারমরে কেন 

বিজানীয়াৎ৮। তোম[কে আন্বাদন ধাহাং] করেন তাহাদিগকে কিছু গিজ্ঞাস। 

করিলে তাহার! বলেন_-এ আস্বাদন "মুকাস্বাদনবৎ বলিতেগেলেই 

আস্বাদন ভাঙ্গিয় যায় খন যাহ নল! ষায় তাহ। তোমার আস্বাদন ঠিক 

ঠিক নহে--মার কিছু তার সঙ্গে মিশি1 যায় । বলিতে গেলে তুমি-- 
তোমার পুর্ণ ভাবে থাকনা__-আর এক রকম হইয়! তোমার তুমির অ।ভাস মত 
কিছু হয়। কথাটা! ভাল করিয়! ধর্রতে চেষ্টা করিব কি? করিনা কেন? 

বুঝিতে ত পারিনা_-আর গুনি কেহ তোমাকে জানিতে পারে না তথাপি 

সকলে চেষ্টা করে। আমি পিতাস্ত মূর্খ হইয়াও না হয় একটু চেষ্টা করিলাম-_ 
নতুবা নত্যের দেখা কিন্ূপ তাহার কোন সন্ধানইত হইলনী--বিশ্বাসে দেখ 
পর্যন্ত রহিয়াগেল-_সত্য সত্য দেখা না৷ হইপে হ্বদয় জুড়াইল না । মন জুড়াইতে 
বুদ্ধি জুড়াইতে শিশ্বাসের দেখাতেও চলে কিন্তু সত্যের দেখা না হইলে হৃদয় 

জুড়াইবে না--বুক ঠাণ্ডা হইবে না। 
এই যে শ্রুতি বলিতেছেন--মামি তোনার আজ্ঞা পাপনে আমাকে একরপ 

প্রস্তুত করিয়াছি | গামার বাক মনে ও মন গুরু এবং শাস্ত্র বাক্যে প্রতিষ্ঠিত 

তোমার অনুগ্রহেই হইয়।ছে-এখন “আবিরাবিম” এধি” এখন হে স্বগ্রকাশ ! 

তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও | কেমন করিয়া পাইবে? “গাব ইব গ্রামং__ 

যুযুধিবিবন্বান্_-প্তিরিব জায়াম্” গাা যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয়ঃ যে'দ্ধা যেমন 
অশ্থকে প্রপ্ত হয় স্বামী যেমন স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তুমি আমাকে প্রাপ্ত 
কও । হৃদয় যদ্দি মানুষের না থাকিত তাহা হইলে ন। হয় জ্ঞান বিগার লইয়াই 
থাক যাইত কিন্ত হৃদয় যে আছে, হৃদয়ের আকাজ্জা যে শুধু এশ্র্ষ্য পুর্ণ হয় না 
স্রীদয় জুড়াইতে যে মাধুর্য চাইই-_তাই পারি আর ন! পারি--দত্যের 

' দেখাটাকি একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব কি? 



তুমি ও আমির কথ! । ২২১ 

কিন্তু বিশ্বাসের ধর্মের কথ আরও একটু বলিতে চাই.। বিশ্বাসের ধর্ে 
থাকিতে পারিলেও কিন্ত হৃদয় নির্্ল হয় এবং নির্মল হৃদয় হইলে তবে রি 
অবিজ্ঞাত স্বরূপকে এই স্থুল চক্ষেও দেখা ষায়। 

বিশ্বাসের বড় কথা যে তুমি সর্বাস্তরস্থ-_সর্বহৃপিস্থ। শীক্ত্রের কত স্থানে 

যে এই কথ। আছে তাহ বণ] যায় না । দুই একটি স্থান উল্লেখ করি। 

তুমি আনন্দ একঃ পুরুষে/তমোহি” "ম্বমায়য়া কত্মমিদংহিস্থষ্” 

“নভোবদস্তব্1হরাস্থিতো৷ ষঃ” 

“সর্বান্তরস্থোইপি নিগুঢ় আত্ম”-_তুমি সেই এক আনন্দ পুরুযোত্তম, 

তুমি আপন মায়া ব1শক্তি দ্লারা সমস্ত জগৎ স্যজন করিয়া আকাশের মত 

জগতের বাহিরে ভিতরে অবস্থিত-- তুমি ভুঞ্জেয় আত্ম! হইয়াও সকলের: অন্তরে 

অন্তরে বিরাজ করিতেছে । 

“জানস্তি নৈবং হাদয়ে স্থিতং বৈ চামীকরং কগগতং যথাইজ্ঞা 2” 

"আমি আমার” রূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন যে সকল অজ্ঞ পুরুষ ইহার! কণ্ঠে 
সুবর্ণ হার রখিয়াও ভ্রমে যেমন হার কোথায় রাখিলাম বলিয়। বিলাপ করে 

সেইরূপ হৃদয়ে স্থিত তোমাকে অন্দ্রের জানিতে পারে না। 

“অজ্ঞান সাঙ্গিণ্যরবিন্দ লোচনে, 

যে অজ্ঞান দ্বার! মূর্খের হৃদয় আচ্ছন্ন কিন্ত মূখে হাদয়াবৃত গেই অজ্ঞানের 
সাক্গীও ভুমি অরবিন্দ লোচন-ভমি কমল লোচন--তভুমি পদ্মপলাশ- 

লোচন। 

"সম: সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যে” । কল 'প্রাণীতে সমান ভাবে 
আছ তথাপি অজ্ঞানী তোমাকে লক্ষ্য করেন৷ | 

*অজ্ঞানধবাস্তচিভ্ানাং ব্যক্ত এব স্থমেধসাম্” আমি আমার রূপ অজ্ঞান 

তিমিরাচ্ছন্ন চিত্ত যাহাদের-_-অহং কর্ত, অহং ভোক্তা এই অজ্ঞান দূর 

হইলে যখন বুদ্ধি নির্মল হয় খন তোমার প্রকাশ তাহাদের চিত্তেই হয়।. 

একদিকে অপার সংবার সাগর অন্ত দিকে চিরশান্ত চিদানন্ন মহাম্বধি, মধ্যে 

অহং সেতু । এই পেতু ছুই সমুদ্রের মধ্যে। অহং সেতু ভাগ, সংসার সমুক্ত 

বরহ্ধ সমুদ্রে মিশিয়। লীন হইয়া একই থাকিয়া যাইবে । 



২২২ : উৎ্স্ব। 

“ধ্যায়ন্তী রামমেকাগ্র মনপ। হৃদি সংস্থিতম্” হৃদি সংস্কিত পরমেশ্বর রাঁমকে 
একাগ্র মনে ধ্যান কর--মার “আতপানিলৎর্ষাদি সহিষ্ণঃ পরমেশ্বরম্-_বৌদ্র 
বাষু বর্ষা সমস্তই সহা কর। 

যন্নাম সাররসিকে। ভগবান পুরারিঃ 

ং রামচন্দ্রমনিশং হাদি ভাবয়ামি ॥ 

ধার শ্রেষ্ঠ নামের রসিক ভগণাঁন্ মহাদেব, সেই গামচন্দ্রকে দিবানিশি হৃদয়ে 
াবনা করি। 

“রঘুপতি ] হ্বাদস্থং "মরন্ 

ধ্যা়নুক্তি মুপেতি। গ্ুদিস্থ রঘুপাতিকে ম্মরণ করিয়া এবং ধ্যান করিয়া 
সুক্কি প্রাপ্ত হয়। 

অস্তঃস্থমেকং ঘন [চত্প্রকাশং নিরম্ত সর্ববাশয় স্বরূপম্। 

বিষুরং সদানন্বময়ং হৃদক্ডে সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্। 

অন্তর্যামীরূপে হৃদয়েস্থিত চিৎ ঘন প্রকাশ-_ধাহার নিকটে কোন রূপাদির 

কোন প্রকার সম্পর্ক নাই সেই সদানন্দমযজ বিষুরকে হৃদর পঞ্মে ভান] করতে 

ছিলেন বাহিরে রামকে দেখিতে পাইলেন না। 

“তন্ত হৃৎ সখ মন্দিরম” “্ছদয়ং তে মুমন্দিরম* “তে আবদয়ং গৃহম্ 

“্তন্মনন্তে শুভং গৃহম" প্হদক্জে সহ সীতয়া বম” “গচ্ছ ত্বং হৃ্দিং মাং নিত্যং 

ভাবয়স্তী দিবানিশম্* হ্বদয়ই হইতেছে সুখ মন্দির, ভ্বদয়ই গৃহ? স্রৎপন্মে মীতার 

সহিত বাস কর। যাও-_দিবানিশি আমাকে হৃদয়ে ভাপনা কর। 

অযোধ্যাধিপতির্মেহস্ত হৃদয়ে রাঘব: সদ] । 

যদ্বামাক্কেস্থিতা নীতা মেঘস্তেব তড়িল্লত। ॥. 

মেঘের কোলে যেমন বিদ্যুৎ মেইরূপ যাহার বামভাগে সী5 অবস্থিত 

সেইরূপ অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র আমার হৃদয়ে সর্বদ। আছেন। 

বং সর্বভূত হৃদয়েবু কৃতালয়ো২পি--নকল প্রাণা হৃদয়ে ভুম নাগ করিলেও 

-ইত্যাদি। 
শীঘ্রমানয় ভদ্রস্তে রামং মম হৃদিস্থিতম্। 

তমেব ধ্যায়মানোহছং কাজ মনোহত্র সংস্কিতঃ ! 



তুমি ও আমির কথা । ২২৩ 

যেরাম আমার হৃদয়ে বাস করেন- সেই বাম বাহিরে আসিয়! দেখা 

করিতে চন্ তুমি শীঘ্র তাহাকে আনয়ন কর। তীহাকেই আমি ধ্যান করি। 
আমি তীব্র আকাজ্জ! করি বণিয়াই তিনি এখানে আসিয়াছেন। 

সদ] মে সাতয়া সার্ধং হৃদরে বস রাঘব। 

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাহুপি স্মৃতিন্তান্মে সদ। ত্বয়ি ॥ 

রাঘব! সীতার সহিত তুমি সর্বদ। আমার হৃদয়ে বাস কর; কোথাও 

যাই বা কোথাও স্থির থাকি তুমি যে আমার হৃদয়ে ইহ! যেন আমার স্মরণ 
থকে । 

ময়ি সর্ববাত্মকে রামে হ্নগ্তবিষয়। মতিঃ| 

সবার আত্ম যে আমি রাম, অন্ত বিষয় মন হইতে বাহির করিয়া দিয়। 

আমাকেই তবন। কর। 

হাদি পামং সদা ধ্যাত নিধৃতিশেষকলষঃ। (১২৬পুৃ) 

অস্তে রামেণ নিহতঃ পশ্ঠন্ রামমযাপ সঃ ॥ 

রাঁমকে হৃদয়ে সর্বদ] ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ ধৌত করিয়। অস্তিমকাঁলে 

বাম কর্তৃক নিহত হইয়া] রামকেন্ সে পাইয়াছিল। 

গিরিশ গিরিক্ছতা মনো নপাসং--পার্বতীর হৃদয়ে যিনি সর্বদ1 বাস করেন। 

ধতিপতি হৃদয়ে সদ বিভাতং--যোগীপাত হৃদয়ে সর্বদা] যাহার প্রকাশ। 

যন্মিন্ ধ্যাতে প্রেমরদঃ স রোম পুলকে। ভবেৎ (১৪০) 

যাাকে (হদরে) ধ্যান করিলে প্রেমরসে হৃদয় ভরিত হয় এবং শরীর 

রোম।ঞিত হয়। 

তদ্ধপ মেবং সততং ধ্যায়নান্তে রতুন্তমম্ ॥ 

সর্বজ্ঞ শঙ্কর পার্ধতীর সহিত সর্বদ] যে ধনুর্বাণধারী শ্যামবর্ণ জটাবন্ধল 
ভূষিত শুরুণ বয়স্ক রামচন্দ্রকে লক্ষণের সহিত বনে বনে সীতার সন্ধান করিয়া 

ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হে রুস্তম! আমি সতত ধ্যান করিয়া অবস্থান 
কার।- 

রামং শ্তামতনুং ম্মরারি হৃদয়ে ভান্তং ভজধ্বং বুধাঃ, 



২২৪ উৎসব 

শিব হৃদয়ে প্রকটিত শ্তামতন্থ রামকে জ্ঞানিগণ ভজন! করেন; কারণ 
রামচন্দ্রকে ভক্তি করিতে পারিলে ইহ! মুক্তি প্রদান করে অতএব রামচন্ত্রের 
চরণপন্মযুগল সেবা কর! উচিত। 

*প্রণমেন্দগুবডুমৌ। হৃদয়ে মাং নিধায় ৮? 

হৃদয়ে আমাকে রাখিয়! ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। 

মমৈতদেবরূপং তে সদ। ভাতু হৃদয়ালয়ে। 

আপনার 'এই রূপ সর্বদা অ।মার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক। 
মানসং শ্তামলং রূপং সীতা লক্ষ্মণ সংযুতম্। 

সীতা লক্ষণের সহিত তোমার এই গ্ঠামলরূপ যেন সর্বদা শ্মরণ করিতে 
পারি । 

*প্রলীদতাং দাশরথিঃ সদ হৃদি” 

দাশরথি রান সর্ধদ! হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়। অবস্থান করুন। 

পতস্তৈব রামস্ত পদাম্বজং সদা হৃদ্পন্ন মধ্যে স্থুনিধায় মারুতিঃ 

স্যস্ত নাম সততং জপস্তি যেহজ্ঞান কর্্মকৃত বন্ধনং ক্ষণাৎ যাহার নাম সতত 

জপ যিনি করেন তিনি একক্ষণেই অজ্ঞান কর্কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন__ 

সেই রামের পদ ঘুজ সর্বদা মারুতি হৃদ্পল্ মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন। 

রামং পরাস্মানমভাবয়ন্ জনে। ভক্ত্য। হৃদিস্থং স্থখরূপনদ্বয়ম্। 

কথং পরং তীরমযপুয়াজ্জনে ভবান্ুুধেছ2খ তরঙ্গমালিনঃ ॥ 

হদ্দিস্থ আনন্দরূপ দ্বৈতবিহীন পরমাত্মা রামকে যে জন ভাবনা করে না, 

সেই লোক ছুঃখরূপ তরঙ্গমাল] বিশিষ্ট ভবদাঁগধের পর পারে যাইবে কিরূপে ? 

মন্তক্তনাং প্রশীস্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্। 

হৃদয়ে পীতয় নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

যণহার| আমার ভক্ত, যাহারা সর্বপ্রকারে বৈরাগা লাভে শান্ত হইয়। 

গিয়াছেন, ধাহাদের চিত্ত আমার দিকে ফিরিয়া আমাতে যুক্ত হুইয়াছে, 

বাঁহারা বিষয় ভীললাগ। মন্দলাগ? হইতে মুক্ত হুইয়াছেন তাহাদের হৃদয়ে আমি 

সীতার সহিত নিত্য বাস করি, এ বিষয়ে সংশয় নাই। 



তুমি ও আমির কথ! । ২২৫ 

তন্মাত্বং সর্দদ। শাস্তঃ সর্বকলুষবর্জিত2| 

মাং ধ্যাত্বা মোক্ষসে নিত্যং ঘোর সংসার সাগরাৎ॥ 

তুমি সর্বপ্রকার পাপবর্জিত হই! শান্ত হইয়। গিয়াছ--সেই জন্য তুমি 
(নত্য আমাকে ধ্যান করিয়। ঘোর সংসার সাগর হইতে যুক্তিলাভ করিবে । 

ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্বহৃদয়ালয়ম_ 

দগ্যপি ত্বং দুরাচারে। ভক্ত্যা পুতো ভবিষ্যসি || 

সকলের হৃদয় যাহার গৃহ সেই রামক ভক্তি ভাবে তুমি ভজনা কর। 

করিলে যদিও তুমি মতি দুরাচার তথাপি ভক্কিগুণে পবিত্র হইয়া যাইবে। 

হৃদ্পন্মকণিকে স্বর্ণপীঠে মণগণান্িতে। 

মুদ্বলক্মতরে তত্র জানক্য। সহ সংস্থিতম্ ॥ 

৯ সং সঃ ৫ 

এবং ধ্যাত্সা সদাত্মানং রামং সর্বহৃদিস্থিতম্ | 

হৃদয় পন্মের কণিকাতে নানা মণিময় মৃহুক্সিপ্ধ স্বর্ণপীঠে জানকীর 

সহিত রামকে সর্বদা ধ্যান করিবে । এই রামই সকলের আত্মা! ইনি 

সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । 

ত্বং মায়য়। গৃহামানাঃ সর্বেষাং হৃদিসংস্থিতম্। 

সকলের হৃদয়ে থাকিয়াও তুমি মায়াদ্বার মাপনাকে ঢাকিয়। রাখিয়াছ । 

তন্নাম ম্মরতাং নিতাং তদ্রপমপি মানসে । 

তোমার নাম, তোমার রূপ মনে মনে যিনি সর্বদ] স্মরণ করেন__ 

অতস্তে সগ্তণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্বদ। হৃদি 

এই জন্য তোমার সগুণ রূপ আমি নারদ--্সর্বদ। হুদয়ে ধ্যান করি, 

করিয়া মুক্ত ভাবে জগতে বিচরণ করি এবং সমস্ত দেবতার নিকটেও পূজা 

প্রাপ্ত হই। 

রাবণে। রাঘবদ্ধেষ!দনিশং হৃদি ভাবয়ন্। 

রাবণ রামচন্ত্রকে দ্বেষভাবে দিবানিশি হৃদয়ে ভাবন। করিয়া_-ইত্যাদি 

২ 



২২৬ উগুসব। 

তন্মান্মায়৷ মনোধর্ং জহাহং মমতা ভ্রমম্। 

রামভদ্রে ভগবতি মনে! থেশ্াত্মনীশ্বরে । 

মায়ার পরিণাম যে মনোধর্ম রূপ অহংত। মমতা ভ্রম ইহা তাাগ কর। 

তাগ করিয়! অর্থাৎ বাহোক্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধ, মন হইতে দূর করিয়।_ পুনঃ পুনঃ 

অগ্রাহা করিয়! শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রে মন ধারণ কর। মনের ছুই ধর্্। প্রবৃত্তি 
মার্গে মনকে ছাড়িয] দাও-_তুমি নিরন্তর শোক মোহে পড়িবে আর নিবৃত্তি 

মার্গে মনকে লইয়া চল-_-তখন মন ঈশ্বর বা আত্মার দিকে ফিধিল বলিয়া! 

ঈশ্বরেই ডুবিয়া থাকিবে--রাঁষকেই সর্ধদ। লইয়া থাকিবে । 

যদি বল বাহ্েন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সন্বদ্ধ ত্যাগ করিবে কিরূপে ? 

বপিতেছেন “তত্র দোয।ন্ দর্শায়ত্ব। রামানন্দে নিয়োজয়” বিষয় স্থখ নিতান্ত 

ক্ষণিক-_বিষয় সমস্ত দোষের মাকর, মনকে বিষয় ভোগের দোষ দেখাইয়া 

ইহাকে রামানন্দে নিয়োগ কর। 

অতোত্তিষ্ঠ সদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তি ভাবিতম্। 

অতএব ভক্তিভাবে রামকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়! করিয়] প্রারব ক্ষয়ের 

জন্ঠ যে ষে কার্যয আছ তাহাই করিয়া যাও | তৃত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া 

বর্তমানকেই ভাবনা কর, রামকে হৃদয়ে ভাবিয়। যথা গ্ঠায়ে বিহার কর-_ 

ংসাঁর দোষে আর পিগু হইও না। 

জ্ঞানিভিস্তরহদি ভাবাম্, সত্তামাত্রং সর্বস্ৃদিস্থং দৃশিরূপম্ | 

জ্ঞানিগণ তোমাকে হৃদয়ের অন্তরে ভাবনা করেন, তুমি সত্তামাত্র, 

সকলের হৃদয়ে তুমি জ্ঞানরূপে আছ। 

রাম ত্বং সর্বাস্তরস্থমভিতে। জানাসি বিজ্ঞানদৃক্ 

সাক্মী সব্বহৃদিস্থিতো৷ হি পরমে! নিত্যোদিতো নির্ম্বলঃ | 

রাম তুমি সকলের অন্তরে থাকিয়। সমস্তই জান। তুমি সাক্ষী সাক্ষাৎ 

ুষ্টা ইত্যাদি। ইহাকে কেহ দেখিতে পায় না “দ্রষ্ং ন শক্যতে কৈশ্ি- 

দ্েবদানবপন্নগৈঃ | যন্ত প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্মহতি।” দেব দানব 
সর্পাদ্দি ইহাকে দেখিতে সমর্থ নহে। বাহার উপরে ইনি প্রসন্ন হন (আজ্ঞা 

পালন দ্বারা ) সেই দেখিবার যোগ্য হয়। 



তুমি ও আমির কথ! । ২২৭ 

“সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হৃহমাত্বা ব্যবস্থিতঃ” 

সমস্ত প্রাণীতে আমি আত্ম! হইয়া আছি। 

“রামঃ সদ। হৃদি ধ্যাত্বা! ছিত্বা সংসার বন্ধনম্? 

সর্বদ। রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া 

পরমাগতি প্রাপ্ত হুঈলেন। 

অধ্যাত্স রামায়ণ-_ এই একখানি শাস্ত্রে যতবার ভগবান হৃদয়ে আছেন 

বল। হইয়াছে তাহ1 উল্লেখ করিতে চেষ্টা করা! হইল। তথাপি সমস্ত স্থান 

উল্লেখ কর! হইল বলা যায় না। এইরূপ কত শাস্ত্র আছে। ইহ! দেখিয়াও 

যদি শান্তর বিশ্বাসী মানুষ সর্ধহৃদিস্থ ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন 

তবে তার আর অন্য উপায় নাই। | 

তথাপি প্রশ্র উঠিতে পারে ভগবান ষে হৃদয়ে আছেন ইহ1কি কেহ 
দেখিয়াছেন ব দেখাইয়াছেন? দেখিম্লাছেন শত শত ভক্ত। এখনও 

দেখিতে পান শত শত ভাগ্যবান | আর বুক চিরিয়৷ দেখাইয়াছেন আর একজন 
রামভক্ত | 

বিদীর্য্য বক্ষস্থলমঞ্জনীসুতঃ প্রদর্শয়ামীস চ রামমদ্বয়ূম্ | 

হৃদন্য,০ঞ সংস্থিতমব্জলোচনং যশীন্রতারাধিত পাদ পঙ্কজম্ || 
মারুতের্বভবং দৃষ্ট সর্কে সন্তোষমাগতাঃ। 

রামেনালিঙ্গিতঃ শ্রীমান্ হন্ুমানঞ্জনী স্থতঃ ॥ 

ঞ্জনানন্দন বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া অদ্ধয় রাম$ন্দ্রকে দেখাঃ£লেন-_- 

দেখাইলেন হৃদ্্পপ্ধে কমললো»ন রাম এবং সীতা তাহ।র পাদপন্ম আরাধন। 

করিততছেন | মারুতির খর দেখিয়া সকলে পরষামন্দ প্রাপ্ত হইছেন এবং 

অগ্জনীসুত শ্রী5নুমান রাম কত্বক শ্ালিঙ্গিত ২ইপণেন। 

বিশ্বাসে এই হদিস্থিত শ্রীভগবনংক না ভগবঠীকে যিনি পর্ধবদা স্মরণ 

করিতে পারেন, সমস্ত ভাবনা ইহাকে সর্ধর্দা জানাইবার অভ্যান করেন, 

সমস্ত বাক্য ইহাকে জানাইয়! ব্যবহার করিতে ভুলেন না, কোন কাধ্য 

ইহাকে ন। জিজ্ঞাস] করিয়! করেন না এইরূপ সাধক দর্শনোৎকগ্াস্কুটিত চিত্তে 

তাহার জন্য অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই দর্শন পান। 
(কি) তর 



বাল্মীকি রামায়ণের চিত্র । 
(১) 

ভজক্ঞেল্্র প্রার্থনা ও ভগবান । 

ক্তর--রাজন! আপনাতে যেন সর্বদা আমার €প্রম থাকে। বীর! 

আপনাত্ে আমার ভক্তিও যেন অচল] হয়, আমার মনও যেন অপর কিছুতেই 

আসক্ত না হয়। বীর! পৃথিবীতে যত কাল রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, 

তত্তকাল যেন আমার দেহে 'পাণ থাকে, ইহার যেন ভন্যথ। না! হয়। ঠে 
রঘুনন্দন ! হে নরশেষ্ঠ । অগ্সরাগণ যেন সর্বদা আমাকে আপনার এই 
রাম চরিত কথ! শ্রবণ করায়। বীর! বায়ু যেমন মেঘশ্রেণী বিদুরিত করে, 
আমিও তেমনি আপনার চরিতামৃ শ্রবণ করিয়া উৎকণ্। বিদূরিত করিব | 

ভগবান্ সিংহাসন হইতে গান্রোখান করিয়া স্নেহভরে ভভ্তকে আলিঙ্গন 

করিলেন এবং কহিলেন বৎস । বাহ বলিপে, নিঃসন্দেহে তাহাই হইবে। 

ত্রিভৃবনে যতকাল আমার এই চরিত কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাঁল তোমার 

যশঃ থাকিবে এবং তোমার প্রাণও ততকাল দেহে অবস্থান করিবে । যতর্দন 

লোক থাকিবে আমার কথ।ও ততদিন থাকিবে । ভক্ত! তুমি আমার যে 

সমস্ত উপকার করিয়া, তাহার এক একটির ভজন্ত প্রাণদাঁন করিয়াও আমি 

খণ হইতে মুক্ত হইতে পারি ন। কিন্তু তোমার অন্ত্য উপকারের গন্ঠ আমাকে 

চিরকাল খণী থাকিতে হইবে অথব1 তোমার উপকার আমাতে জীর্ণই হন্টক, 
কারণ লোক আপৎ কালে প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়৷ থাকে । 

( ২ ) 

ভল্পত গু ল্লান্ম 
পুণ্যময় পুশ্পক রথ অস্তদ্ধান করিলে ভরত রঘুনন্দন রামচন্ত্রকে কৃতাঞ্জল 

পুটে নিবেদন করিলেন-__বীর ! দেবরূপী আপন।র রাজত্ব সময়ে আমরা 
কতবার অমন্ুষ্য, প্রাণী এবং পদ সকলকেও মন্ুষ্যবৎ বাক্য প্রয়োগ করিতে 

দেখিলাম। যে কয়মাস হইল, আপনি রাজ। হইয়াছেন, তাহার মধ্যে গ্রজা- 

দিগের কোন রেগই হয় নাই । অনি প্রাচীন প্রাণদিগেরও মৃত্যু হয় নাই। 

স্্রীগণ নিধ্বিদ্ে প্রসব করিতেছে, মন্ুষ্যগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে । 



বাল্সীকি রামায়ণের চিত্র । ২২৯ 

রাজন! জনপদবর্গের সস্তোষও অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছে | ইন্দ্রদেন উপযুক্ত 
সময়ে অমৃতময় বারি বর্ষণ করিতেছেন । বাযুও সর্বদ| সুখস্পর্শ স্থথজনক, ও 

্বাস্থ্যবর্ধনরূপে প্রবাহিত হইতেছে। 

হে নরেশ্বর! পুরবাসী ও হনপদবাসী সকলেই বলিতেছে যে আমাদের 
চিরকাল যেন এইরূপ হয়। 

ভরতের মুখনিঃস্ত এই সমস্ত সুমিষ্ট বাকা শবণ করতঃ রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র 
অত্তীণ সন্থষ্ট হইলেন । 

( ৩ ) 

ভনক্ষণেন্স প্রতি ক্রা্ম 

কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষণ ॥৩ 

যদ দ্রব্যং বান্ধবনাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবে । 

না২ং তৎ প্রতিগৃহীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষ্তানিব ॥৪| 
ধন্মমর্থঞ্ কামঞ্চ পৃথিবীপঞ্চ লক্ষণ । 

ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ গ্রতিশুণোমি তে ॥৫ 

আত্ ণাং সংগ্রহার্থঞ স্ুখার্থকাপি লক্ষণ। 

রাজামপ্যহমিচ্ছাপি সত্যেনাযুধম।লভে ॥৬ 

(নয়ং মম মহী সৌম্য ছুলভ] সাগরাম্বর] | 

নহীচ্ছেয়মধর্মেণ শত্রত্বমপি লক্ষণ ॥৭ 

ঘদ্বিনীভরতং তাঞ্চ শত্রপ্রঞ্চাপি মানদ । 

ভপেন্মম স্থখং কিঞ্িছুম্ম কুরুতাং শিখী ॥৮ 

পিতা ভরতকে রাজ্য দিলেন, লোক অপবাদ দিবে, রাম সেই রাজ্য গ্রহণ 

করিলেন, এই অপবাদের সহিত রাঙ্জা লইয়া কি করিব? আত্মীয় স্বজন ও 
বন্ধু খান্ধবকে বিনাশ করিয়। যে দ্রব্য লাভ করা যায়, বিষ মিশ্রিত অন্নের ন্যায় 

আমি তাহ! কখনও গ্রতিগ্রহ করিব না। লক্ষণ! আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়া ঝলি- 

তেছি ধর্মবল, অর্থবল, কামবল এমন কি পৃথিবী পধ্যন্ত 'আমি তোমাদের 

জন্ঠই অভিলাষ করি। লক্ষণ! আমি আযুধ স্পর্শ করিয়া সত্যই বলিতেছি 

ভ্রাতুগণের পালন এবং তাহাদের সুখ বর্ধীনের জন্তই আমি রাজ্য ইচ্ছ! করি। 



২৩৩ উত্সব । 

সৌম্য লক্ষণ ! এই সা'গরাম্বর বন্ন্ধরাও আমার পক্ষে দুল্লভ নহে কিন্তু অধর্থ 
করিয়। ইন্ত্রহলাভেও আমি ইচ্ছা! করি না। মানদ! ভরতকে, তোমাকে এবং 

শক্রপ্নকে উপেক্ষা করিয়া আমার যদি স্থখ লাভে ইচ্ছা হয় অগ্নিদদেব যেন তাহ 

তৎক্ষণাৎ ভল্মসাৎ করেন। 

(৪ ) 

ভ্রত্যেন্ন সম্মান্ন। 

তুমি আমার জন্য যাহ করিয়াছ তাহা] লোকে মনে মনেও সম্পন্ন করিতে 

সমর্থ নহে। সে পুরীতে যাইতে সামর্থ্য আছে কার? সকলের অগম্য সেই 

পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ লইয়াই ব! কে ফিরিয়৷ আসিতে পারে? 

ভূত্যের মধ্যে সেই ভূতাই শ্রেষ্ঠ যে ভর্তার নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগে 

সহিত দুফর কার্য সাধন করে । 

যে ভর্তনির্দেশে অবস্থিত থ।কিয়া ক্ষমতা থাকিতেও "অবান্তর প্রিয়কার্ধ্য 

সাধন করেনা সে মধ্যম | 

আর শক্তি থাক! সন্বেও যে নিদিষ্ট কাধ্য সমুল্লজ্বন করে সে অধম। 

তুমি তোমার কার্ষ্যে ম।মাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ। আমার অবস্থা 

এখন তেমন নহে যাহাতে মামি তোমার কার্য্যের জন্ত তোমাকে উপযুক্ত সন্ম'ন 

গ্রদর্শন করি, এই ভন্ত আমি অতিশয় ছঃখিত হইতেছি । কিন্তু যাহ। আমার 

যথাসর্বস্ব সেই আলিঙ্গন তুমি গ্রহণ কর। 

প্রভুর আদর আলিঙ্গন ভূত্যের সর্ধাঙ্গে যে আনন্দ মাখ। হইয়া গেল, পাছে 

সে আনন্দ যায় সেই জন্ত ভূত্য শেষ অবস্থায় দেহ ছাড়িয়। শ্রেষ্ঠ লোকেও 

যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল । 

তনন্বশনহ্মতা জন সল্প । 

সখে ! সেই ছর্গম স্থানে আমার বাহিনী যাইবে কিরূপে ইহা চিন্তা করিয়া 

আমার অন্বঃকরণ উদাস হইতেছে । সখাকে শোকাতুর দেখিয় শোক 

নিবারণের জন্ত সখা বলিতে লাগিলেন। 
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বীর! প্রাকৃত জনের স্তায় তুমি শোকে অধীর হইতেছ কেন? কৃতত্ন 

বাক্তি যেরূপ বন্ধুত্বকে বিসর্জন দেয় তাহার স্তায় তুমি অকিঞ্চিৎকর শোকভার 
পরিত্যাগ কর। 

যখন অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং চোরের পুরী দর্শন ঘটিয়াছে তখন 

শোকের প্রয়োজন কি? তুমি বুদ্ধিমান, তুমি শান্্রবেস্তা তোমীর বুদ্ধি ভ্রং 

হওয়া সম্ভব নহে, তুমি চিন্ত চাঞ্চলা যাগ কর। আপাততঃ অসম্ভব হইলেও 

আমি এই অসম্ভব কাধ্যকে সম্ভব করিবই। £ে বীরচুড়ামণি ! যে ব্যক্তি 
শোকাতুর হইয়৷ উৎসাহ শুন্য ও নিরুদ্যম হয় তাঁহার কার্ষ্য ধ্বংস ঘটে এবং সে 

ব্যক্তি জানিয়! শুনিপ্া বিপদের ক্রোড়ে শয়ন কবে। 

তোমার এই বাহিনীর সহ্র্য ভাব দেখ-_-ইহাঁর| তোমার হিতের ভন্ত অগ্নি 

প্রবেশেও সন্কৃচিত নহে । ইহারা নিশ্চয়ই কর্যোদ্ধার করিবে । এক্ষণে তুমি 

জয়শ্রী লাভের জন্ত উপাঁয় অবলম্বন কর। তোমার অন্ুচরগণের উৎসাহ 

দেখিয়া! আমার মনে হইতেছে আমর] অসিদ্ধকম ভইব ন!। এক্ষণে আমার 

অনুরোধ তুমি সর্ববিনাশিনী অবসন্নতাকে পরিহার কর, আমি জানি অবসন্নতাই 

পুরুষের বল বীর্য ক্ষয় করে। ধনবান্ পুরুষদিগের পক্ষে পুরুষকারই প্রকৃত 

অলঙ্কার, অতএব এ সময়ে তুমি আত্ম পৌরুয প্রদর্শন কর। 

জানিও প্রিয় বস্ত নষ্ট বা অনুদিষ্ট হইলেও শোক তাপ প্রকাশ বীরের পক্ষে 

কেবল কাধ্য বিনাশের হেতু মাত্র। তুমি বুদ্ধিমানের শিরোমণি এবং সর্বশান্ত্রে 

স্থপগ্ডিত। একণে আমাদিগকে সঙ্গে লইর1 তুমি শত্রুপক্ষের গর্বসংহার 

কর। তোমার কাছে দাড়াইতে সাধ্য আছে কার? তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, 

শোকাচ্ছনন হইব।র প্রপোজন নাই | জানিও শান্ত স্বভাব ক্ষত্রিয় প্র।য়ই নিরুৎসাহ 

ও অকর্ণ্য হইয়া থাকে । আমর! কৃতকার্য হইব--সকলের মনের হর্ষ চিহ্ন 

অবলোকন কর। 
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পুধাণ যে বেছেরই ব্যাখ্যাবিশেষ। ইহা রামায়ণ সাহায্যে পুর্বে 
আলোচিত হইয়ছে। সেই অ্ন্তই ““রামায়ণং বেদ লমম্ বলা হইয়াছে! 
এ কথাই আজ অন্তভাবে বুঝিব | 

বাল্ীকি রামাপনণে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ--“অমিত প্রভ বৃহস্পতি- 
পুত্র ব্র্ম্ধি কুশধ্ব্গ সতত বেদ অভ্যাস করিতেন, তাহার সেই বেদ অভ্যাসের 

ফল-ম্বরূপা এক ““বাজ্ময়া” কণ্ঠ! আবিভূতি হয়েন, এই কন্ত। বাজুয়ী অর্থাৎ 

“বেদমূর্তি” বলিয়। খষি ইহার নাম রাখেন “বেদবতী* | রাক্ষপরাজ রাবণ 

হিমীলয় অরণ্যে ইহাকে দর্শন করেন। 

“হিমবদ্বনমাস।দ্য পরিচক্রামঃ রাবণ: 

তত্রাপস্তৎ স বৈ কন্তাং কৃষ্ণজিনজটাধরাম্। 

আর্ষেণ বিধিন! যুক্তাং, দীপ্যন্তীং দেবতামিব !, 

বেদমূর্তি মাতা আজ বেদদ্রষ্টা ব্রহ্দর্ষির মেয়ে সাজিয়! তপস্তানিরতা। 
যিনি হ্য়ং বেদমূর্তি তিনিই আজ তপনস্বিনী! তাই কৃষ্ণবর্ণ মুগচম্ম পরিধান 

করতঃ দেবতা দীপ্তিময়ী ! কামাত্ম। রাক্ষসের চক্ষে এ দীপ্তি ভাতিল না! 

তাই রাবণ হস্তের অগ্রভাগঘ্বার। বেদবতীর কেশ শ্পর্শ করিল-- 

“মুদ্ধজেষু চ তাং কন্তাং করাগ্রেণ তদ্দাম্পৃশৎ। 

বালীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। ১৭। ২৭। 

মাতা পুত্রের এই ব্যবহার সহা করিলেন না, ক্রোধে অনলময়ী ৬ইয়া 

অনলে প্রবেশ করিলেন প্প্রবিষ্টী * * * সা জলিতং জাতবেদসম্” | 

মা অগ্নিগ্রবেশের পুর্বে পুত্রকে বণিয়া গেলেন_ষে হেতু পাপ মনে 
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তুমি আমাকে অপমান করিলে, সেই হেতু তোমার বধের জন্য পুনরায় আমি 

আপিভূতি হইব |” * 

যন্মান্তু, ধর্ষিত চাহং ত্বয়! পাপাত্মন। বনে ! 

তম্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎ স্তাম্যহং পুনঃ ॥ 

বালীকি রামায়ণ_উন্তরকাগু | ৩১। 

তাই মণর্ষি বাঞ্সীকির সিদ্ধান্ত এই যে-“সেই বাজ্ময়ী বেদমুর্তি বেদঘবতীই 
জনকদুহিত1 সীতারূপে বেদিমধ্স্থ আগ্রিশিখার নার হলমুখদ্বার! কর্ষিত হইয়। 
জনকযজ্ঞর£ূুমি হইতে আবিভূতি হইয়াছেন, এবং পর পর কল্পেও হইবেন! 

“সৈষা জনক রাজস্ত প্রস্থুতা তনয়। প্রভো ! 

০৫ ০ ক সা সঃ রা সঃ 

০ সঃ সু সখ ০ ০ মঃ 

এব মেষ মহাঁভাগা মণ্ত্যেষ,ৎপংস্ততে পুনঃ । 

ক্ষেত্রে হলমুখোতরুষ্টে বেছ্ভামগ্রিশিখোপম1 1” 
বাল্মীকি রামায়ণ । উত্তরকাণ্ড। ১৭1৩৫-__-৩৭ | 

রা এ সপ ৬ পাত কপি পপ পপ শশা শীত শী শী সীল, সর টি টি পেস পা পাপা ক পীর ০৯ ও পাপন 

* রাবণকর্তৃক সীতাহরণ আক্ম্মিক ঘটন। নচে। রাবণ জানিতেন 

মাতা এঁ ভাবেই তাহার গৃহে 'আসিবেন এবং ধ্বংস লীলার মধ্য দিয়া তাহাকে 

ধন্ত করিবেন, তাই খষিও বলিয়াছেন-_“রাঁবণ সীতাঁকে লঙ্কায় আনিয়৷ 

সত মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিলেন._-প্লঙ্কামানীর যত্রেন মাতেব পরিরক্ষিত। 

(উত্তরকাণ্ড। ৫৬ সর্গ। ৫৪। শ্লোক) মাতা ক্ুদ্ধা হইলেও ন্সেহমদ্বী 

মাতাই থাকেন, আর কিছু হয়েন না, হইতে পারেন না, তাই সহস্রভূজ। দমুজ- 

দলনী মাতৃমুন্তিতে দেণতার] চিত্তে কপা সমর নিষ্টরত। উভয়ই দেখিয়াছিলেন। 

তাই রাবণ কাহারও অনুরোধে অপহ্ৃতা সীত1 পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্গ 

কবি ভালই গাহিয়াছেন-_অসিতারূপে অসিধর, দনুজকুল নাশকর, সীত।রূপে 
এসেছ ধরায় রাধণকুল নাশিতে” । এই ক্রোধময়ী দয়াময়ী অসিতারূপ! 

সীতাকে পাঠক রামায়ণে অশোক বনে দর্শন পাইবেন। রাবণকতৃকি সীতাহরণে 

এই বিষয়গুলি ভাবনীয় | 
৩ 
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এখন আমাদের বুঝিবার মুল বিষয় এই যে-_ধিনি সীতা, তিনিই ব্রহ্ধ্ষ- 
কুশধ্বজের বেদাভ্যাম সাধন ফলরূপ! বাত্ময়ী বেদমৃত্তি বেদবতী | ঝষির সাধন ফলে 

বাগদেবত। আজ ছুলালী দহিত। সাঁজিয়াছেন। ব্রহ্মরূপ1 বিশ্বজননীর এই মেয়ে 

সাজিবার সাধ খগ্বেদীয় দেবী স্থক্তে সুব্যক্ত, উত্ত স্থক্তে তিনি অস্তুণ খর 
কন্ত।; এখানেও মাতা বাজ্ময়ী বলিয়! “বাক্্”-_এই সার্থক নামে পরিচিত । 

এখানে একথা ভূলিলে চলিবে না যে যিনি ব্রাহ্মণ ধ্যানে*সায়ান্কে সরশ্বতী,তিনিই 
খগবেদে অভ্ভুণ খধিকগ্। “বাক্”) তিনিই সত্যযুগে ব্রন্গষি কুশধবজের বাস্তয়ী 

কন্তা বেদবতী, আবার তিনিই ভ্রেতাষুগে “্রাবণস্তর বধার্থায় দেবস্তানুগ্রহায়চ” 

রাবণবধের জন্য এনং দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য “মাতা সীতা |” 

ইনি দেবীহুক্ত মন্ত্রে আত্ম পরিচয় দিতেছেন-_“মহং রাষ্্রী-আমি পরমেশ্বরী 

ব্রহ্মরূপা, আমি ব্রন্গরূপা, অথচ এই ব্রহ্ধবস্তকে আমিই উপদেশ করিতেছি-- 

পঅহমেব স্বয়মিদং ব্দামি। আমি ব্রহ্মবস্তুকে উপদেশ করিতেছি বলিয়। আমার পিতা 

অভ্তণ খধি আমার নাম রাখিয়াছেন “ব।ক্,*» উপনিষৎ আমার নাম রাখিয়াছেন 
গ্রহ্ষবিদ্যা'+--অথ পরা» যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে* ( অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপ- 

নিষৎ।১।৫। ) যে বিগ্ধাবলে ব্রহ্ম অধিগত হয়েন তাহার নাম পরাবিদ্যা*ব্রহ্মবিদ্য,, 

সেইজন্ ব্রা্মণগণও আমাকে গায়ত্রী উপাসনায় “বরহ্মবাদিনি” ! বলিয়। ডাকিয়' 

গ্ত্রহ্দ যোনি” বলিয়া নমস্ক।র করিতেছেন | " আমার পিতা অন্তুণ খষি আমার 

শবাক্*এই নাম রাখিয়াছেন ইহার আরও কাঁরণ এই যে “আমিই ব্রঙ্গাকে স্থষ্টি 
কর্ত। করিয়াছি, “ঝধি” (মন্তুদ্রষ্টা) করিয়াছি, উত্তম মেধানী করিয়াছি__ 

£অহমেব-"*-তং ব্রহ্মাণং তমূমিং তং সুমেধাং কৃণোমি” | তিনি আমাকে 

«বাগ. রূপে” (ভূরাদিমন্ত্রূপে) স্থষ্টির প্রারস্তে দেখিয়াছিলেন,এট জন্য আমার নাম 

বাক এবং ব্রহ্মার নাম ভূরাদি, ব্যাহাতি মন্ত্রদরষ্ট৷ “প্রজাপতি খষি,» আমি প্রতোক 

কল্পে ব্রহ্ম।র মেধায় মন্ত্রবাগ-রূপে আবিভূতা৷ হই বলিয়া আমার নাম “বাঁক” 
এবং ব্রহ্ধাও প্রত্যেক কল্পে আম।কে পুর্ব পূর্ববকল্পান্ুরূপে স্মরণ করিতে 

পারেন বলিয়। তিমি উত্তম মেধাবী” এবং তিনি এই জমগ্রবিশ্বকে 

“ভূ” ইত্যাদি নাম করতঃ সৃষ্টি করিতেছেন এই জন্ “ত্রহ্গা”অর্থাৎ “সৃষ্টি কর্তা,” 

তাই আমি নিজমুখেই নিজের পরিচয় দিতেছি_-“অহমেব'"""'কণোমি তং 

ব্রহ্মাণং তমুষিং তং স্থমেধাম্! | 

এই বেদপ্রভাতে ব্রহ্ধবূপ। মাতা বাগদেবতা অন্ত্ণ খষিদুহিতারূপে 
আবিভূতি| হুইয়1 যেমন স্বমুখে আত্ম পরিচয় দ্িতেছেন, তেমনি মা আমার 
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সত্যযূগে ব্রহ্মষি কুশধবজের বাস্ময্ী ভুহিত! বেদধতী সাগ্গিয়! স্বমুখেই আত্মপরিচয় 
দিতেছেন-_ 

কুশধবজে নাম পিতা ব্রদ্মধিরমিত প্রভঃ | 

বৃহম্পতি স্থৃতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ তুলো] বৃহস্পতিঃ ॥ 

তণ্তাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহ্তাত্মনঃ 

সস্তৃতা বাওমম্ী কন্ত| নায়| বেদণতী স্ৃতা ॥” 

(ব,ল্মাকি রামায়ণ উত্তরকাও্ড | ১৭ সর্গ ৮৯ শ্লোকং) খগবেদীয় দেবীস্থত্তমন্ত্রে 

মতা যেমন প্ত্রন্গ বিদুষী,৮ এখানেও মাতা তেমনি হিমালয় "রণ্যে কৃষ্ণাজিন 
জটাধর1, সেখানেও তিনি শুপস্থিনী এখানে ৪ তিনি তপস্থিনী, সেখানেও মা 

আমার কুমাপী কন্তা, এখানে ও তিনি কুমারী কন্যা । সেখানে মাত! 

যেমন “বাগত্-নামে পরিচিতা, এখানেও তেমনি “বাঙমধী” বেদবতী 

নামে প্রসিদ্ধা আবার ইনিই ত্রেতাযুগে জনকষজ্ঞভূমম হইতে হলমুখ দ্বার! 

উত্থিত বলিয়। “সীতা” নামে বিথণাতা, তাই জনক পিঠা স্বঃহিতার “সীতা” 

নামের কারণ বলিতেছেন । 

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাছুথিতা ততঃ 

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধ নাস্ন৷ সীতেতি বিশ্রুতা । 

ভূন্তলছুখিতা। **-*: কন্ত1 স্থাপিতেযমযোনিজা 1 

বালীকি রামায়ণ আদিকাও--৬৬ সর্গ ।১৩/১৪।১৫। 

রাজর্ষিজনক মহামুনি শিশ্বীগিত্রের নিকটে স্বদ্ুহিতার পরিচয় দিতেছেন__ 

“একদ। আমি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গল পদ্ধতি 

হঈতে একটি কন্তা উখিতা হয়, ক্ষেত্রকর্ষণকাঁলে “শীহা” (এসীত। লাঙ্গল 

পদ্ধতি” ) হনে, এই কন্ত। পাইয়াছি বলিয় মেয়ে আমার “শীতা” নামে প্রসিদ্ধ 

হইয়াছে | হে মুনে ! ভূতধাত্রী পৃথিবীর তল হইতে উত্থিতা এই 'অযোনিজা দ্বহি- 

তাকে আমি স্বগৃহে স্থাপিত কধিয়! রাঁখিয়াছি 1 গাঁজর্ষি জনক হৃর্য/শিষ্য নিখিল 

বেদদ্রষ্ট) মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্যের নিকটে সমগ্র বেদ পারায়ণ করিয়াছিপেন |* 
শশী শি শ্ীশশি? ৭৮ 

* প্যাজ্ঞবন্ধ্যো মুনির্যন্মে ব্রহ্ম পারায়ণং জগৌ'” | 
মহাঁকবিভবভূতি কৃত উত্তর রামচরিত নাটক | ৪র্থ অন্কে অরুত্ধতীবান্ত 

শুরুষভূর্বেদীয় শত পথ ব্রান্মণান্তর্গত বৃহদারণযক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের 



২৩৬ উৎসব । 

স্থুতরাং এই ব্রহ্মবিৎপুরুষের গৃহে মাত! ব্রহ্ষবিগ্তা অগোনিগা ছুহিত সাজিয় 
আরাধ্য দেবীরূপেই স্থাপিত! হঈয়াছলেন। ম! আমার কোন সময়ে মেয়ে 

সাজেন (প্রাতঃকালে কুমারী গায়ত্রী), আবার কোন সময়ে মাতা হয়েন 

( মধ্যান্তে “সাবিত্রী” প্রসবকর্ধা জননী), আবার কোন সময়ে বুদ্ধারূপে সন্তান 

বুকে সুখে বাদ করেন (সায়াহ্কে “সরস্বতী” )। তাই ব্রহ্গবদ্যার উপাগক রাজর্ষি 

জনক ব্রহ্গবিদ্যাসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের নিকটে ব্রঙ্গবিদ্যারই পরি)য় দিতেছেন-_- 

“ইয়মযোনিঙ্গা আমাৰ মেষে নি শ্যব্ধপা, অর্থাৎ ইনি “নিত্যানিত্য স্বরূপ! চ ব্র্গ- 

বিদ্যা” মাধান্দিনশাখা।য় সাবিত্রী স্তরের অংশ ) ইনি ত্রিমূক্ডি হইলেও কন্ত। কুমারী- 

রূপেই আমি ইহাকে দর্শন কবি,তাই মা দয়াঘয়ী আজ“মম।আজা”গামার দয়িতা 

দৃহিতা হইয়া! আসিয়াছেন, আমও মাকে কন্তারূপেই গৃক্থে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ 

“কন্তা স্থাপিতেয়মযোনিঙ্গা | ই'ন লীলায় আমার কন্ত। বটে, কিন্ত ইনি থে 

অযোনিজা “নিত্যা নিত্যস্বরূপ] ব্রদ্গবিগ্থা” তাঁছা আমি জান, তাই “রামব্র্গ” 

স্বীয় শৃক্তি সংগ্রহের দন্ত তোমার সঙ্গে আমার গৃহে বজ্ঞেব দর্শক সাজি! উপস্থিত 

হইয়াছেন” । ইহাই রাজর্ষি জনক বাক্যের তাঁৎপর্যা। 
'ভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন মা 51 বেদ প্রভাতে, সতাযুগে, এবং ত্রে হাথুগে 

এই তিন সময়েই ব্রহ্গবিগ্ভার উপাসক ব্রঙ্গবিৎ পুরুষের গৃহে দয়িতা ছুহিতা 

মুর্তিতে আবিভূতি!। তই বেদনিরুক্তকার মহ্র্ষি যাস্ক দেখীস্থক্ত মন্ত্রসমৃহকে 
_-পবাগান্তণীয়” বলিয়াছেন, বাক্” এবং “অস্তুণ বিষয়ক যে মন্ত্রসমূহ। 

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ত্রাঙ্মণে জনক যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে রাঞ্ধষি জন.কর প্রতি 
ব্রহ্গব্দি মহর্ষি যাঁজ্ঞবক্কোর পব্রন্মবিষ্ভ। বিষয়ক উপদেশ” দ্রব্য । এখানে 

ব্রহ্মবিষ্।ঃ উপদেষ্টা গুরু যাজ্জবন্কা শিষ্য গনককে “মেধাবী রাজা” বলিয়া প্রশংস। 

করিয়াছেন। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে খধিগণের যে ক্রহ্মবিচার দৃষ্ট 
হয়, তাহার মূলও রাজর্ধি গনক তাহারই ব্রহ্গজিজ্ঞাসাধ ফলে াদৃশ ব্হ্ষবিচার 

সভ। আহ্ত হইয়াছিল। রাজধি জনক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ কুরুপাঞ্চাল 
দেশের তাৎকালিক সমগ্র ব্রহ্মবিৎ খধিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন । এই 

ব্রহ্মবিচার সভায় রাজর্ধি জনক অন্যতম প্রধান শ্রোতা, সেই সায় তাহারই 

হোত “আশ্বগ” খে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাই মা] ব্রহ্গবিষ্ভ। ব্রহ্ম 

রূপা হইলেও সীতামুর্তিতে কন্ঠ সাজিয়া ঈদৃশ পুরুষ গৃহে আসিয়াছিলেন। 

পাঠকণ্দেবী সুত্ত” এবং রামায়ণেন পসীতাজন্স” ভাবনা করিবেন। 
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তাহাকেই মহর্ষি যাস্ক পুর্ব্ব কথিও প্বাগা্ত,ণীয় শব্ধ দ্বারা লক্ষা করিয়াছেন। 

ইহা বলা বাহুল্য যে *বাক্” এবং অভ্তণ এই শব্দদ্য় সহযোগে 
তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা খধি তাদৃশ পদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পিতার নাম অভ্ভ.ণ 

খষি, কন্তার নাম “বাক্”। ভক্তগণের শুভাদৃষ্ বশত: জগবম্বরূপা ব্রহ্মরূপ! মাত! 

্রন্মাবদ্দের গৃহে “বাউাম়ী” ছুহিত। মুন্তিতে আবিভূতি। হইয়! স্বমুথে যে আত্ম- 

পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই খগ বেদ “দেবীন্তক্ত” নামে প্রসিদ্ধ | এইজন্যাই 

বেদনিরুক্৯ গ্রন্থের ভাষ্যকার লিখয়াছেন যে বাগান্তণীয় মন্ত্রে পণাঁক্” নিজেই 

বলিতেছেন যে “আমিই বনু দেবতা রুদ্রারদেবতা আদিতা দেবতা বিশবর্দেব 

দেণত। সহভূত| হইরা বিদ্রণ করিতেছি, ইহা মাতা বাগ দেবতার ম্আহ্মস্্রতি। 

বাগান্তুণীয়ে বাগেব ব্রবীতি অহমেব রুদ্রেন্ুতি রাদিত্যৈবিশৈদেনৈবিশবৈশ্চ 
দেবৈঃ সহভূত। চরামি স্ততি রূপেণ। (নিরুক্তভাষ্যে দৈবতকাণ্ডে আধ্যাত্মিক 
মন্ত্র ব্যাখ]া প্রকবণে দেবীন্ক্ত মন্ত্র বাখ্য। দ্রষ্টব্য )। জগতের নাতা 'াজ মেয়ে 

স।জিয়। বলিতেছেন “আামিই সমস্ত দেবগাশংণের মুলশক্ডি” | আহ! তাই 

ত দ্েবতাঁগণ আমার মাকে “নিঃশেষ দেশগণ শক্তি সমূহ যুন্তি” বলিয়াই 

ডাকিয়াছেন, এবং বোদপ্রষ্টা স্বয়ং ব্ন্মাও এ স্বায় পুরুষ আলিঙ্গিত। নিদ্রারূপিণী 

বিশ্বব্যাপক বিষু-মায়। মাতাকে, সদসৎ নিখিল বস্তু শক্তিরাপেই দর্শন করিয়াছেন 

_ পসর্বস্ত ষা শক্তি স। ত্বম্ কিং স্তয়সে তদা”। আবার শম্তুনিশস্ত দৈত্যতা'পত 

দেবগতাগণও “যা দেবী সর্বভৃতেযু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা” *নমস্তন্তৈ'_-বলিয়। 

এই অস্তুণ খষির দয়িত দুছিতাকেই গণ।ম করিতেছেন বঙ্গভাষার ভক্ত কবিও 

এই তত্বই আমার জগত স্বপ্নপা মায়ের আর এক মতার মুখে আক্ষেপের 

উক্তিতে 'প্রকাশ করিয়াছেন__ 

“শুনি আমার মেয়ের মায়ায় জগৎ সংসার, 

(কিন্ত) মারের প্রতি মায়া নাই মহামায়াব, 

বল দেখি গিরি! একি বানহার ! 

বুঝি পিতৃদোষে মেয়ে পানাণী হলো” 

«দীশরণি র।য়ের আগমনী পাচালী সঙ্গীত । 

এই মহামায়াই ঘে মেয়ে হইয়াছিলেন তাঠ। মহর্ষি যাস্ক এনং সায়ণাঁচার্যা 

উভয়েই বলিয়াছেন। পেদনিরক্তকার মহর্ষি যাস্ক “বাগান্তণীয়” শব্ষ দারা যে 

তত্ব চিত করিয়াছেন বেদভাষ্যকার পুজাপাদ সায়ণাচাধ্য, খগ্বেদীয় দেবীকুক্ত 

মন্ত্র ভাষ্য ব্যাখ্যার গ্রারন্তে তাহ! স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন__ 



২৩৮ উত্সব। 

“অস্ত ণস্ত মহর্ষেছ হিতা “বাঙও নায়ী ব্রহ্গবিদষী - 
স্বাস্ান মন্তৌৎ। অতঃ মধিঃ | সচ্চিৎ স্থখাত্বক: 

সর্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা । তেন হোষ। 

তাঁদাত্মা মনুভবস্তী সর্বজগদরূপেণ সর্ববস্ত 

অধিষ্ঠানত্বেন চ অহমেব সর্ধং ভবামীতি স্বাত্মানং স্তোৌতি”। 
গ্দৌর দ্েবী্ক্ত মন্ত্র ভাষ্য ভূমিক। 

বেদভ।ষ/কার বলিতেছেন যে-_“অন্তুণ মহর্ষির বাগ.নাক্ী ছৃহিতা ব্রহ্কে 

জানিবার জন্ত উপাপনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ উপাসনায় তিনি ব্রঙ্গ বিদ্মী 

হইয়। স্বীয় আত্মা.ক পগুব কারয়াছিপেন অতএব স্তুণ খধষি দুহিতা বাগ দেবী 
যুক্ত মন্ত্রসূহের ঝ্কষি (দ্রষ্্ী)। সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর দেবীহুক্ত 
মন্ত্র সমুহের দেবতা, শাদৃশ দেখতার সঙ্গে স্বীয় আত্মার ভেদ উপলব্ধি করতঃ 
সর্ব জগদূ্রূপে এবং সবলের জ্যধিষ্ঠান আধারবূপে আমিই বর্তমান এইভাবে 

“বাক্” স্বীয় আম্মাকে স্তব করিতেছেন। এই সর্ধ স্বরূপা বাগ. দেবতাই 

্রহ্র্ষি কুশধবজ ছুহিতা বেধবতী এবং সীতারূপে জনক গৃহ প্রত্ষিত। ইহার 

আলোচন! পূর্বেই করা হইগ্জাছে । 
মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন যে-_যে সব মন্ত্রে “অন্মৎ৮ এই সর্বনাম 

শব্ব,এবং উত্তম পুরুষীয় আখ্যাত পদশ্রুত হয়,তাহ| আধ্যাত্মিকখকৃষেমনণ্লবস্ুত্ত 

এবং “বাগান্ত ণীয়” মন্ত্র ( দেবীসুত্ত ) * দেবীস্থক্তে আমিই বন্থু আমিই রুদ্র 

(১) 
* “আধ্যাত্মিক্য উত্তম পুরুষ ষোগা অহমিতি চৈতেন সর্ব নায়] যথ। 

লবস্ত্তম্ বাগান্ত্ ণীয়মিতি। 
নিরুক্ত_দৈবত কাণ্ড 

৮ 

শ্বাগান্ত ণীয়ে বাগে? ব্রবীতি--অহমেব রুদ্রৈপন্থুতিরাদিতো খিশ্বদেখৈঃ 

বিখ্বৈশ্চ দেবৈঃ সহভূতা চরামি স্ততিরূপেণ ইন্যাদদি। 
নিরুক্ত ভাষ্য | 

( ৩) 
“অভ্ভ,ণস্ত মঠে হরহিতা বাউ. নায়ী ব্রহ্মাবিত্ষী স্বাআ্মনমন্তৌৎ” | 

দেবীস্থাক্তের সারণভাস্য | 



পুরাণ প্রসঙ্গ । ২৩৯ 

ইত্যাদি অন্মৎ শব্দ, এবং বিচরণ করি, ধারণ করি, *্উপদেশ করি” প্রবাহিত 

হই ইত্যার্দ উত্তম পুরুষীয় আখ্যাতপদ শ্রুত হয়, এই “দেবীন্ুত্ত” আধ্যাত্মিক 
মন্ত্র। এখানেও ইহ! প্রণিধান করা আব্শ্তক যে দেবীস্থক্তে যেমন অহমেব চরামি 

(১) অহমেব বিভর্মি (২) অহমেব কণোমি (৩) অহমেব গ্রাবামি (8) ইত্যাদি 
স্থলে অন্মৎ শব্দ এবং উত্তম পুরুষীয় আখ্যতিপন প্রদুক্ত হওয়ার উহ1 (দেবীস্থক্ত) 
আধ্যাত্মিক মন্ত্র তেখনি শ্রীরামায়ণেও বেদবতী কথিত পারচয়ে--আমি তাহার 
বাঙময়ী কণ্ঠ। সম্ভৃতা হইয়াছি (১) “তম্মাভং১."বাডময়ী কন্তা “সম্ভৃতা” (২), 

দেখ তোমার সাক্ষার্চেই “আমি” অনলে প্রবেশ করিতেছি ৩), গ্রবেক্ষ্যামি 

পশ্ঠতন্তে হতাশনম্* (৪), আমিই তোমার বধের জঙ্ত পুনরায় অবিভূতি 
হইব” তব বধার্থ হি সমুৎপৎস্তামাহং পুনঃ” (৫) ইতাদি স্থলে সম্ভৃতা 

হইয়াছি (১) প্রবেশ করিতেছি (২) “আবিভূতা ঠইব” (৩) ইত্যাদি 

উত্তম পুরুষীয় আখ্যাত পদ এবং আমি এই “অম্মৎ” শব্দ শ্রুত ভওয়াঁয় মাতা 
বেদবতীর এই বাক্যগুলি মহর্ষি যাস্ক পরিভাষিত আধ্যাত্মিক খক্ (মন্ত্র) 
হইবে |* 

রামায়ণের শ্লোক মন্ত্র হইবে কেন এইরূপ আশঙ্কা এখানে নিজ্পয়োজন 
কারণ -শ্রাদ্ধাদিকাধ্যে রাদায়ণ শ্রবণের বারস্থা মহর্ষি বাল্ীকি নিজেই 

বলিতেছেন -_ 

রামায়ণং বেদ সমং শ্রাদ্ধেযু শ্রাবয়েদ বুধঃ | 

সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যন্ত যঃ পঠেৎ। 
ঈ এ ৫ 

পঁঠত্যেকমপি শ্লোকং স পাপাৎ পরিমুচাতে 1" 

পান্মীকি রামায়ণ উত্তর কাও । ১২৪.২--৬। 

একাদশী ও রাঁমনবমী উপবাঁসদিনে শ্ীরামাঘণ পাঠের ব্যবস্থা মহর্ষি 

বেদব্যাসও বপিয়।ছেন, তিনি ( ব্যাস ) আরও বলিয়াছেন যে এরূপ পাঠে 

গায়ত্রীপুরশ্চরণের ফল হয়। 

মূল দেবীস্ন্ত মন্ত্র বেদনিরুক্তকাঁর মহর্ধি যাক্কের বাখ্যা, ছুর্গাচার্যারুত 

নিরুক্ত ভাষ্য বাখা। এবং বেদভাষ্যক।র সায়ণাচার্যের ভাষ্য ব্যাখ্যার সঙ্গে 

রামায়ণের সীাজন্ম কাহিনী মিলাইয়! ভাবনা করিলে অভিজ্ঞ পাঠক মূল 

বিষুয় বুঝিতে পারিবেন । 



২৪০ উত্সব 

একাদশীদিনেহধ্যায্ম রামায়ণমুপোষিত:২ | 

যো রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্মঃ 
সং ১ ০ 

প্রত্যক্ষরন্ত গায়ত্রী পুরশ্্ধ্যাফল্ং লভেৎ। 

উপবাস ব্রতং কৃত্বা শ্রীরাম নবমী দ্রিনে। 

বেদব্যাসরুত ব্রন্মাগ্ড পুরাণান্তর্গত অপ্য।ত্ব রামায়ণ । 

অন্ুক্রমণিকা অধ্যায়--৩৭--৩৮। 

অধ্য।জ্বরামায়ণের অন্তর্গত শ্রীরামগীতা পাঠ শ্রাদ্ধাদি বৈধকার্যযে দৃষ্ট 
হয়; সুতরাং শ্রীরামামণের শ্রোক যে মন্ত্র এবিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ 

যদি নস্ত্রই না হইবে তবে তাহার জপদ্বার৷ গায়ত্রী পুনশ্চরণ ফল প্রাপ্তিয় কথা 
খধষিগণ বলিলেন কেন ইহ] ভীবন1 কর। আনশ্ঠক। বেদনিরুক্ত কার মহর্ষি 

যা ইলিয়াছেন-_ 

প্মন্ত্র মননাত?। 

নিরুক্ত দৈবত কাণ্ড । 

বেদে শ্রবণ মনন এবংঃনিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপাসন। কীর্তিত হইয়াছে । শ্রবণ 

মনন নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বার সাধকের আস্মসাক্ষাৎকার হয়। এই 

মনন রূপ রি অতিশয় সাহায্য করে বলিয়। মহর্ষি বলিতেছেন যে মননাৎ 
শসা পপ পা সস সপ স্পা সা ৮ পপ 

ক  চত্তী রথ মার্কগের « পুরাণের অন্তর্গত । উহাকে সপ্তশতা বলে । জপেৎ 

সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ--ইত্যাি প্রমাণ বলে চণ্তীজপের ব্যবস্থা 

স্থপষ্ট ; সুতরাং পুরাণ-শ্লোক মন্ত্র নহে ইহা বলা যাইবে না| চণ্তীর প্রথম 

চরিতের ব্রহ্ম! খষি,মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ নন্দ শক্তি, রক্ত দস্তিক1 বীজ, 

অগ্নি তত্ব, খগ.বেদ স্বরূপ এই চরিত মহাকালী গ্রীত্যর্থেজপে বিনিষুক্ত হয় ; 
স্থতরাং খষি ছন্দ দেবতা] প্রভৃতি য।হার আছে তাহ! নিশ্চয়ই মন্ত্র, চণ্ীর দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় চরিতেবও এইরূপ খষ ছন্দ প্রভৃতি আছে। শ্রীরামায়ণ বিষয়েও 

এইরূপ বুঝিতে হইবে । রাম নাম শারকব্র্গ মন্ত্র তারকং ব্রহ্ধ নাম ) ইঠ| 
অন্তকাঁলে জীবকর্ণে উচ্চৈঃস্ববে কীন্তিত হয়, উহ? দ্বার! অস্তে নারায়ণস্মৃতি লইয়া 

জীব মুক্ত হয় ইহাই আর্ধ্য শাস্তের সিদ্ধান্ত । রামায়ণকে যাহার! মন্ত্র বলিবেন না 
তাহাদের এই বিষয়গুলি ভাবন। কর! কর্তবা। *্রীরাম গীতাপ্গ্রন্থে উপনিষদ 

সিদ্ধাস্ত শ্রোত শব্দ সহযোগে অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে | এ বিষয়ে 

আরও আলোঁচন। ষথ। স্থানে কর! যাইবে । 
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মন্ত্রাঃ | সুতরাং রামায়ণ শ্লোক লীলাম্মরণে প্রধান সহায় বলিয়। উহ মন্ত্ 
ভইবে সন্দেহ নাই । কিভাবে রামায়ণ শ্লোক লীলার স্ারক হয়, তাহ পরে 

আলোচ্য আজ এঁশিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করা ভইলঃ স্তধীগণ তা] চিন্ত 
করিয়! দেখিবেন । 

শ্রীশরৎ কমল স্তায়তীর্থ | 

সাধনার সঙ্কেত । 

তামসিক অবস্থায় মৃত্াচিন্তা, রজসিক অবস্থায় পিক্কাম কর্ম এবং পাত্বিক 

অধস্তার 'আত্মচিন্ত। _-এই তিনটি সাধনার ক্রম। মর্ঠি! মি আমার সহ- 

ধর্সিনী তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোন কর্ম হইবে না। তোমাকে লইয়া 

আমি পরমপুরুষের নিকটে যাইণ, চিরদিন সখানে আনন্দে খেল করিব | 

পুরুষোত্তমধামে গমন করিলে আমাদের সর্বঃথ দূর হইবে। 
তুমি সংসা,র 'শাছ। তুমিই গৃহিণী কিন্তু তুমি এত চঞ্চল! হইলে আমি 

কতছুঃখী হই তাহ। তুমি ভাবিয়া দেখ | তুমি আমাকে ভালবাস কিন্তু সকল সময়ে 

তুমি ত এককপ থাক না। তুমি তোমার রগ্গোহাব ও তমোভাৰ ত্যাগ কয়, 

নিত্য সত্বস্থ। 5ও তবেই আমরা আনন্দধামে যাত্র' করিতে পারিব। 
তমোভ।ব আপিলে দমন করিতে পার ন1 এই ত তুমি বণিতেছ ; আচ্ছ। 

আমি উপায় বলিয়! দিতেছি, তুমি সেইরূপ কাঁধ্য কর। তমোভাব প্রবল হলে 

মৃত্যু চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতেই ছুমি জড়তা কাটাইয়া কর্ম করিবার 
বল পাইবে । যখন কর্ম করিবার জন্ত তুমি প্রস্তুত হইবে তখন বপিয়৷ দিব 

কিরূপে কর্ম করিতে হইবে । এখন কর্ম করিবার অবস্থা! লাভের জন্য মৃত্যু 

চিন্তা কর। 
প্রথমেই দেখ মৃত্যুর সময় অসময় নাই । তুম এখন সুস্থ আছ, ভাঁবিতেছ 

ভগবানকে সেই সময়ে স্মরণ করিতে পারিবে । ইহ] কতদূ সতা একটু বিচার 
কর। কত বর তরোগে আক্রান্ত হইয়াছ। রোগকালে তুমি শুই থাক, 

বসিবার সামর্থ্য পর্য্যস্ত থাকে না । আসনে স্থির হইয়া নসিতে না পারিলে 

ঈশ্বরের চিন্তা হয় না। মেরুদণ্ড সরল না থাকিলে শ্বাস স্থির হয় না। শ্বাস 
চঞ্চল থাকিলে মনকে কিছুতেই স্থির রাখ যায় না, বল তখন জপ করিবে কে? 

ধ্ানই বা হইবে কিরপে? তাহার উপর রোগের যন্ত্রণা, শিরঃ গীড়া_ _ক্োোমরে 

বেদনাই_শরীরের হর্ধলতা-_সুখের ছূর্গন্ধ_ সমস্ত দেহব্যাপী একটা গ্রানি, বল 
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তখন কি করিতে পার? তখন কি কোন কিছু চিন্তা করিতে তুমি পার? 

পারনা--তবে এখন কেন সেই অবস্থা ক্ষরণ করিয়া _সর্বদ। কাতর হুইয় ঈশ্বর 

চিন্তা কর ন1? এখন হইতে সর্ববদ] প্রস্তুত কেন থাক না? হাহ--হুছু--হিহি 

করিয়। দিন কাটাও কেন? কথন ছুঃখে হায় হায় কর, কখন শীতে হুহু কর, 

কখন রঙ্গরসে হিহি কর বল ইহাতে কি লাভ? আপন কর্ম কর। 

তার পর বিচার কর, তোমার পিতাঃ তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতা সকলে 

দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; কত বয়স পর্য্যস্ত তাহার! জীবিত ছিলেন দেখ ন৷ 

কেন? কত ষাতনায় তাহ1র! দেঠ ছাড়িয়ছেন ম্মরণ কর--কত হুঃখ তাহারা 

করিয়াছেন ভাবিয়। দেখ! তুমি সন দেখিয়া কেমন করিয়। নিশ্চিন্ত থাক 

বল? আজ ভাল 'গাঁছ, কাল রোগ আসিয়। আক্রমণ করিতে পারে তখন ত 

কিছুই করিতে পারিবে না, সাবধান হওয়া কি উচিত নয়? মৃত্যু, রোগ ও 

শেকের ভয় কি তোমার রাখা উচিত নয়? ভাবয়াদেখ কোন্ বিষয় তুমি 

লাভ করিলে, এতদ্দিন ত গেল কি করিয়াছ বল? 

যখন মৃত্যু তোমার শিয়রে আসিয়। ফ্াড়ীইবে, তখন তাহাকে কি বলিবে 

বল? রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন তাহার মত কি বলিতে পারিবে পতিলেক 

দাড়। ওরে শমন আমি ব্দন ভরে মাকে ডাকি*। ইহ বলিতে পারিবে কি? 

মৃত্যুর নাম যম, ইনি ধর্ত্মরাজ তুশি যাঁহ। কিছু করিয়াছ তিনি সমস্তই 

জাগণেন। তোমার উত্জিয় কত কুকর্ম করিয়াছে, তুমি মুখে কত কঠোর কথ! 

উচ্চারণ করিয়া লোকের মনে ক্লেশ দিয়াছ, ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত অন্তায় 

করিয়াছ, কামের ক্রীড়ী পুত্তলিক। হুইয়৷ কত সর্বনাশ করিয়াছ, ধর্মরাজ 

আসিলেই তুমি ভয়ে অভিভূত হইয়া নিজের দু্ষন্্ম সমূহ দেখিতে পাইবে। 

যাঁহ। এখন ভুলিয়। নির্ভয়ে আছ, তাহ! তখন তোমার মনে উদ্দিত হইবেই। 

তুমি কি রামপ্রসাদের মত মায়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে? রোগকে কি 

(কি মার নাম লইয়া কখন অগ্রাহা করিতে পারিয়াছ? তবে কেমন করিক্লা-_ 

সব ভূলিয় হাহা হিঠি করিতেছ বণ? তখন কিনূপে তোমার “জার* আসিবে 

বল? কোন বিষয় ত আয়ত্ব করিতে পারিলে না, তবে কেমন করিয়া মৃত্যুকে 

বলিবে “তলেক দাড়া ওরে শমন আমি বদন ভ"রে মাকে ডাকি, তবে তার! 

নামের কবচ মাল! বৃথা! আমি গলায় রাখি । এ ভরসা ত তোমার নাই। 

এখনও সময় আছে । দিন থাকিতে মায়ের বলে বলীয়ান হও । মায়ের নামে 

ভর করিয়া নির্ভর হও। তখন শমন তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না, 
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শরীর তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না; শরীরের যতই ছুর্বলতা হউক 
না, তুমি তখন স্থির থাকিতে পারিবে, ঘন ঘন মাকে ম্মরণ করিতে পারিবে । 

তবে এখন হইতে চেগ্না কর দেখি। মতি! আমার ইচ্ছার সহিত 

তোমার ইচ্ছার মিলনই তোম।র কার্ধয। আমার এই ইচ্ছার সহিত তোমার 

ইচ্ছার মিলন কর। 

কেমন এখন ত তোমার কর্থে প্রবৃত্তি জাগিল? আচ্ছা, জিজ্ঞাস! 

করিতেছ কোন কর্ম করিবে এনং কেমন করিয়া কর্ম করিবে? কোন কর্ম 

করিবে তাহাত জান। 'আবার নূতন করিয়া নলি শোন। প্রথমে মেরুদও 

সরল করিয়! আসনে উপবিষ্ট হও | এখন দেখ শ্বাস কিরূপে পড়িতেছে ? 

আচ্ছা, শ্বীস যেমন চলিতেছে কতক্ষণ তাহার উপর লক্ষা কর। শ্বাসে লক্ষ্য 

রাখিয়! চিত্ত! কর, তুমি যে কন্ম করিতে প্রস্তত হইয়াছ তাহা নিষ্কামভাবে 

করিতে হইবে। 

নিক্ষাম কর্ম কি তাহ! ভাঁল করিয়া ধারণ। কর। যে কর্মে শ্রীভগবা!নের 

পূজা হয় তাহাই নিষ্াম কর্্ম। কথা কঠিবে তাঠাতেও ভাবনা কর-__-কফথা 

দ্বার ভগবানের পুজা হইপে, সেইরূপ যাহ] ভাবিধে এবং যাহ! করিবে তাগাতে 

আগেই ভাবন1| কর তোমার ভাবনা, বাক্য ও কর্ম দ্বারা ভগবানের পুজ। হইবে 

কাজেই তুমি দুষ্ট কথ ছুষ্ট ভাবনা ৪ কন্মা করিতেই পারিবে ন৷। আর 

জানত স্বামী নারায়ণ। ভাবন] করিলেই ইহ। ভ!বা যায়। স্বামী যাহাই হুউক 
না কেন তুমি তাহ।কে নারায়ণ ডাখিলেই ভাবিতে পারিবে তাহার ন্যবহারিক 

কাধ্যগুলি তাহার মায় ভাবিয়া এ সব নাই দেখিপে। ভিতরে তিনি ষে 

শান্ত নারায়ণ তাহ।ই দেখিতে সর্বদ] যত্ব কর। পািবে। আমি তোমার স্বামী । 

আমি যেরূপ ভাবে কর্ম করিতে বলিতেছি তুমি ঠিক ঠিক সেইরূপভাঁবে কর্ম 
করিলেই কন্ম্রটি তোমার নিষফামভাণে কর! হ£ঠল। কারণ আাম।র অভিলাষ 

মত কর্ম করিবার দিকে তখন তোমার লক্ষ্য রহিপ। আমি বলিয়াছি বলিয়াই 

না তুমি কর্ম করিতেছ? তবেই দেখ কত মনোষে!গের সঠিত তোমাকে 

কর্ম করিতে হুইবে। 

মনে কর তুমি জপ করিবে । আমি বলিতোছ শ্বাসের মঠিত তোমাকে জপ 

করিতে হইবে! শ্বাস একবার উঠিতেছে একবার পড়িতেছে। স্থির হইয়া 

আসনে বপিয়। কোন “জার জুলুম”ন1 করি শ্বাঘটাশিনার সময় জপ কর আবার 

ফেলিবার সময় জপ কর; যদি অন্ত চিন্তা আইসে তবে তুমি বুঝিবে আমার 
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ইচ্ছামত তোমার কার্ধ্য হইতেছে না। তোমার ব্যভিচার হইতেছে | তুম কার্ষো 

ব্যভিচারিণী হইতেছ অথচ তোমার সতী হইতে প্রাণে প্রাণে ইচ্ছা আছে । 
তুমি কার্যে বাভিচারিণী, ইচ্ছায় সতী । ইচ্ছা ও কার্যে এক না হইলে সন্তী 

হওয়] যায় না। তুমি এইরূপে সতী হইতে পারিতেছ না এজন্য দেখ তুমি কতই 
কাতর হইতেছ। এই অবস্কায় জপ রাখ* রাখিয়। একটু প্রার্থনা কর। 

প্রথমেই দেবতা ও গ্রহার্দির কাছে যুক্ত করে প্রার্থনা কর। পতন্বরে 

বলিতে থ।ক 'ব্রহ্মামুরারিক্রিপুর স্তকারী ভানুঃশশী ভূমিস্থতঃ বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্রঃ 

শনি__রাহু--কেতু কুর্বন্ত সর্ব মম সুপ্রভাতম্”। প্রতস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর 

দেঁবতাগণ ও গ্রহথগণ স্ুপ্রসন্্নর হইবেন। একবার মন্ত্র উচ্চারণে মন কিছু সুস্থ 

হইবে তখন ছুট চাঁরিবার উহ্বা জপ করিয়া লও । পরে একবার শ্রীদুর্ণাকে স্মরণ 

কর--তিনি মা, তিনি ছুঃখঠ'রিণী, তিনি দয়াময়ী | তিনি সন্তানকে কখন ত্যাগ 

করেন ন। “কুপুত্রে। জায়েত কচিদপি,কুমাতা ন ভবতি” কুপুত্র বদি বা হয় কুমাত। 

কখন নয়। তুমি বল «প্রভাতে যঃ শ্মরেনিত্যং হূর্গা ছ্র্গাক্ষরদ্বধয়ংআপনস্তস্ত নশ্যন্তি 

তমঃ হুর্য্যোদয়ে যথ1”। কুর্যা উদয়ে কি অন্ধকার থাকে ? মা ছূর্গার নাম লইলে 

কি ব্যভিচার থাকে? 

তর্গী নাম ছুই চারিব।র এ মন্ত্রে জপ করিয়া লও | মঠি! তুমি আরও সুস্থ 

হইবে । পরে প্রাতঃম্মবণীপ্না ভগবতৎপরারণ। সতীর্দিগকে একবার ম্মরণ কর। 

প্রথমেই অহল্যা | কর্মদোষ পাষাণ' হইয়! শতানন্দের মাতা চিরকাঁণীর জননী 

বড় ব্যাকুল হইয়া রাম নাম জপ করিয়ািলেন। ব্রঙ্গার কন্তা ব/ডিচা বশী 

হইয়াও রাম নাম জপ করিয়া আ।বার সহী হইয়াছিলেন | তুঁমি গল “অচলা! 

দ্রৌপদী কুস্তী তার। মন্দোদরী প্তণা পঞ্চকন্তাঃ ম্মরেনি হ্াং মহাপ।তক নাশনম্।” 

অহল্া। দ্রৌপদী কুন্তী তার! মন্দোদরী ইহার! কন্ত1, ইহ।রা সকলেই সতী | 

ইহারা তোমার পাতক--মহাপাতক নাশ করিয়া দিলেন--তুমি বড় পবিত্র 

হইলে । তুমি স্বামীর সোগাগে কত স্থখে থাকিবে ইহাতে উংফুল্লা 5ও। তারপর 

তুমি মহাঁজনদিগকে একপণার স্মরণ কৰ। 

ইহারা পুণ্যশ্লোক । নলগাজা, রাজ বুধিষ্টির--ইহ।দের শ্মরণে ভুমি আরও 
পনিত্র হইতেছ। শেষে সীতা আরও শেষে জনার্দন রাম--তুমি বল 

পুণ্যশ্লোকো নলো! রাজ পুণ্যশ্লোকো। যুধিঠিরঃ ৷ 

পুণ্যস্ক্লোক। চ বৈদেহ্ী পুণ্য শ্লোকে। জনার্দিনঃ ॥ 

এই মন্ত্রপাঠ কালে অশোকবনে সীতার বাম-ম্মরণ একবার ভাল করিয়া মনে 
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করিয়। লও | শুভ গ্রভাঁতে দেবতা, গ্রহ, সী-লক্ষমী, মহা।জন এবং অবতার স্মরণ 
করিয়৷ তুমি পাপছুক্ত হইলে, তুমি পুণ্য স্নান করিয়া পাঁপ বিধৌত হইলে, এখন 
আপন কর্ম করিতে পারিবে । 

যাহ! করিতে হইবে তাহার স্বরূপ একণ!র শ্মরণ কর দেখি । মরি! মরি! 

কি মধুর তাহ!র রূপ--কি মনোমুগ্ধকর তাহার গুণ__-কত সুমিষ্ট তীহার বিশ্বরূপ 

__কি ঘনিষ্ট তাহার সম্বন্ধ তোমার সহিত। বেশ স্থির হইয়া বল -- 
ব্হ্ম।নন্দং পরম মুখদং কেপলং জ্ঞানমু্তিং 

দন্বাতীতং গগণ সদৃশং শত্বধন্তাদি লক্ষ্যম্। 

একং নিতাং বিমলমচলং সব্দ্ীঃ সাক্ষীভূতং 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 

বুঝিতেছ এই সব্গুরু কে? দেখ কেমন আনন্দদয়, জ্ঞানময়মুর্তি ! 
অ।রও ভিতরে দেখ, ইনিই ব্রহ্মময় মহারাজ, ইনিই তোমার স্বামী, হাসলে যে? 

দেখনা কেন--একটু ভিতর প্রণেশ কর,দেখিবে ইনি ুখ ছুঃখ শীত উবগাদি দন্দ 

ভীবের অতাত, ইনি ক্ষুদ্রমুত্তি নহেন-_ক্ষুদ্রমু্ডি বা তুমি দেখিতেছ্গ তাহ কেবল 

তোমার সাধনার নিমিত্ত মায়ামানুষঘু্ডি নব ঘন হান গগন-সদৃশ--তন্বণস্তাদি 

লক্ষণ ইহাকে ভিতরে অন্ুভপ করা যায়-ইনিই আছেন আর যাহা কিছু দেখ 

তাহ ইহারই উপরে ইন্দ্রজাল, পরমশাস্ত মাগর বক্ষে তরঙ্গনালা | ইনি মলা শুন্ঠ, 

ইনি চলনরহিত, উনিই €তোম।র সর্বকাধ্যের সাক্ষী, ইনি সব রজ্স্তমাঁদ ভ্রিগুণ 

রহিত, ইনিই সদ্্গুরু ,এস আমরা ঈভাকে নমস্কার কণি! হরি! হবি! গুরু স্মরণেই 
তুমি কেমন হইতেছ দেখ । দেখদেখ কোথায় তোমার সংসার-বাপনা উড়িয়| 
গেল দেখ দেখ তুমি কতন্ুন্বর হইলে_কত রূপ তোমার হইল--বেশ ভাগ 

করিয়! কুটস্থ সুর্যা মধ্যে লক্ষ্য রাখ--দেখ দেখ ভাঁব-রূপী পরক্র্দ 'গ্রণব-রূপা 

শব্দ ব্রহ্ম কেমন বিজড়িত | এহ প্রণব হোমার প্যানের বিষয়। এই সদ্গুরু মূর্তি 
তুমি ভাল করিয়া ধান কর। 'আহ।! উনি কত সুন্দর, দেখনা কেন ইহা 

হইতে কি মৃধা ক্ষরিত হইতেছে, কি চমংকার সৃষ্টি হইতেছে--- ভুমি কত 

শান্ত 5হহতেছ দেখ--একবার বল-- 

স্ষুরন্তি শীকরা যন্মাৎ 'আনন্দস্ত ঘবরেবনৌ। 
সর্বেষাং জীবনং তন্যৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ ॥ 

তকাএ ও অণনীতলে ইহা! হইতেই আানন্দকণা স্ফুরিত হইতেছে, সেই 

আনন্দ কণা সকলের জীবন, এই আনন্দ-ব্রহ্গকে নমস্কার কর। 
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আর এই স্যষ্টি-_দেখ দেখি সৃষ্টি কাহার রূপ? দেখ বিন্দৃস্থানে ধাহার 

ধ্যান করিতে ছিলে তিন কিরূপে সাজিলেন-_-একবাঁর স্তব কর দেখি-_-একবার 

প্রণাম কর দেখি-__ 

নমো ব্রহ্গাগুরূপায় তদস্তর্ববন্তিনে নমঃ ॥ 

অর্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ 

অনিত্য নিত্যরূপান় সদসৎপতয়ে নমঃ । 
সমস্ত ভক্তকপয়। স্বেচ্ছয়া কৃতবিগ্রাচঃ ॥ 
শুবনিশ্বসিতং বেদাস্তবস্থেদোখিলং জগৎ। 

'বশ্বতৃতানি ভে পাদৌ শীর্ষোগ্ৌঃ সমবর্তৃতঃ ॥ 

নাভ্যা আসীদস্তরীক্ষং লোমনি চ বনস্পতিঃ 

চন্দ্রমা মনসে' দাতশ্চক্ষোঃ কর্যস্তব প্রনো ॥ 

ত্বমেব সর্বং ত্বয়ি দেব সর্ববং 

স্তোতা স্ততিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেন। 

ঈশত্বয়! বাশ্তমিদং হি সর্বং 

নমে। হস্্ভুয়োহপি নমোনমন্তে ॥ 
মতি ! ভিতরে বাহিরে ভোমারই প্রাণেশ্বর বর্তমান | সর্দদ| পর্তমান_-আর 

ভয় কিছুঈত নাই। যাহা এথনি দেখিতেছ তাহ! দর্শন-কাঁলেই অতীত হইয়] 

গেল । নদী যাহ] দেখিলে তাহ নিমেষ-মুহুর্তে সরিয়া গেল, তাহার স্থানে আর 

একজলরাশি আগিল। প্রভাত কাপে যাহ! দেখিলে তৎক্ষণাৎ হাহা সরিয়া 

গেল। কিছুই এখানে স্থির নাই। তোঁমার পঠি মাত্রই স্থির। তাহার অঙে 

আর সমস্ত চঞ্চল হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে । তীাহাব এই 

মুর্তি যাহা তুমি দেখিতেছ তাহাকে অগ্রাহ করিও না। প্ব্রাঙ্গণো 
রূপ কল্পনা” বনিয়। মনে করিও না ব্রদ্ষের রূপ নাই, ব্রদ্ষের মুর্তি 

যাহ1 তাহাই কল্পনা মনে করিও ন1, ভাবিওন। মুর্তি কল্পনা, এজন্ত মিথ্যা, ব্রন্মের 

মুন্তি হইতে পারে ন1। কল্পর! ধাতুর অর্থ নিচার কর! “কপ সামর্থে?। কপ 
৯ ৯ 

ধাতুর অর্থ সামর্থ্য । ব্র্মের রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্য আছে । ব্রঙ্গর রূপ কে 
কল্পনা করিবে বল? তিনিই আপন শক্তিতে আপন মুণ্তি পরিগ্রহণ করেন। 

ভক্তের উপর কৃপা করিতে তিনি শ্বেচ্ছা-কত-বিগ্রহ ধারণ করেন। তাহার 

অনস্তনাম-_-ইাার অনস্ত মুর্তি--তাহার অনন্ত রপ। গুরুমুর্তি ইনিই, মন্ত্ররূপ 

ই্দেবতা মুর্তি ইনি্ট, অন্ত কিছুই নাই! তুমি সাধক ভাবে থাকিয়! সর্বদ! পতি 

সেবা কর। দেখ কত স্থন্দর ভাব তোমাতে আসিয়াছে 
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এখন ত স্থির হইলে এখন নিফাম ভাবে কর্ম কর। মনোযোগের সঠিত 

আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার মিলনের জন্ত চক্রে চক্রে প্রাণকে ধীরে ধীরে 

তুলিতে খাঁক, এবং ফেলিতে থাক আর তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম জপ 

করিতে থাক | তোমার প্রাণেশ্বরের প্রিয় নাম প্রণণ | 

“€মিতাক্ষরং পরমা তনোইভিধানং নেদিষ্টং 

তণ্মিন্ ঠি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি 

প্রিয় নীম গ্রহণ ইব লৌক:* 

ও' এই অক্ষর পরমাত্ম।র ঘনিষ্ট নাম | প্রিয় নামে ডাঁকিলে লোকে কেমন 

সন্তুষ্ট হয় তহাঁত জাঁন | আদর করিয়া ডাকিলে লোকে যেমন সন্তষ্ট হয় সেইরূপ 

এই নামে ভগণান্ আত্মাকে ডাঁকিলে প্রাণেশ্বর সেইবপ প্রসন্ন হয়েন ! 
তুলি প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে থাক । নিরমপুর্ববক ডাক । ডাঁকিতে ডাকিতে 

তিনি প্রসন £ইবেন। তীহাঁকে প্রসন্ন করিবার জন্থই তোমার নিষফাম কর্্ম। 
তোমার চিত্ত যখন প্রদন্ন হইয়া! গেল তখনই জানলে তিনি প্রপরন হইয়াছেন । 

নিহ্য কর্ম দ্বারা তাহার প্রসন্নত। প্রাণে হনুভব কর। মখন আনন্দরসে হৃদয় 

ভরির! গেল-_বখন শীহাঁর স্পর্শে স্পর্শে বিভোর হইলে তখন আর ডাকা- 
ডাকি নাই। কর্মের পরাবস্থায় স্থির শান্ত হইয় যাও । 

ইহ।তেই তোমার ভাবনা (সন্ধি হইবে। ভাবন। সিদ্ধির পরে তন্বমসির বিচার 

কর--আত্ম! পরমাত্মার মিগনে তুমি জীবনুক্ত হও | 

ভাই ফৌটা। 
ভাই ফেশটা একটি শুভ অনুষ্ঠান, ইহ। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে সম্পাদিত হয়। 

কিন্ত ইহ! কেবল একটা 'জানন্দ উৎসব মাত্র বলিয়াই হইয়া! থাকে | ইহার 

ভিতর যে কোন্ গুঢ় রহস্ত আছে তাহা? কেহ ভাবে না, বড় জোর ভগিনী 

ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন লাভের প্রার্থনা করে । ভগিণী ভাইকে ফোটা দিবার 

সময় বলিয়। থাকে-_ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোট। যমের দোরে পড়ল কাটা 

যমুন! দেয় যমকে ফোটা, আমি দিঠ আমার ভাইকে ফেঁ টা; ষম যেমন অমর 

তমার ভাইও তেমনি অমর | কিন্তু এযম কে, যমুনা কে এণং এই অমরত্বই 

বাকি তাহ! কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে না| এই যে ভাই ফোটা, এই 
যেআনন্দ উৎসব, এ আনন্দময়ী মায়েরই পুজা, আনন্দ ঘন শ্তামন্ন্দরেরই 

সেব-_এই আনন্দের মধ্য দিয়াই আমরা অজ্ঞানে সেই আনন্দময়েরই উপাসনা 



২৪৮ উত্সব । 

করি, সেই চির আনন্দই পেতে চাই। এই আনন্দ উৎসবের দিনে আনর! যে 

ভগিনীদত্ত নৃতন বস্ত্র পরিধান করি, সেও সেই চিরনৃতনের প্রেম আন্বমদন 

করি, সেই আন্দময়ের আনন্দই নাই। 

যমুনা] যমের ভগিনী, আর অমরত্ব গীবের স্বরূপত্ব, ষহ। নিত্য বিচ্কামান, 

যাহ? অক্ষর ও নিত্যবস্ত। এ নিত্য বস্ত কে? এনিত্যবস্ত হচ্চে আমার 

প্রাণ, আমার আত্মা, আমার জাপয়ের দেবতা, আমার আমি শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম | 

তার লীলা অনস্ত, তাই তিনি শক্তিরূপে, স্ুষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপে, ব্রহ্মা? বিষুঝ, 

মহেশ্বররূপে, ইন্্রদি যম গএুভূতি দেবতারূপে যমুনার কুলে লীল! করিতেছেন । 

তার এ লীগ নিত্য । এর। সবাই অমর, এব সবাই চিরদিন আছে ও থাকিনে, 

এরাই অক্ষর ব্রঙ্গ শ্রীকঞ্চের িন্নরূপ । জীব ব৷ জীবের আত্ম।ও তমর, কেবল 

কর্্মফলে, দেছাত্ম বাধে, অহং বোধে দেহ ধারণ করে ও গঈন্মমৃতার পেষণ সহ 
করে। যেদিন এই দেহাআ্মবোধ__দেহটাই আমি এই নোধ ছুটে যাবে, এই 
ভ্রম বিদূবীত হবে মেইদিন ইহার যাতাঁয়াতও বন্ধ হবে, সে নিত্য কৃষ্ণদাস হয়ে 

কৃষ্ণের সেবা করবে, নিরানন্দ জিনিষ ভূলে যাবে, চির আনন্দল।ভ করবে। 

যমুনা এইরূপে চিরদিন তার সেবা! করে, আর তিনি এই কালিন্দী তটে তর 

নিতা লীলা করেন। যমুনা! তার চরণ স্পর্শে ধন্যাঃ চির আনন্দিত, নিত) 

অমর | আর ধম এই যমুনার ভাই অমর না হবে কেন? তাই সেও 

অমর । ভ্রাতা যখন এই ষমুনাঁবপিনী ভাগ্যবতী ভগনীর করস্পর্শে তার হস্তস্থিত 

চন্দনবিন্দু হার ললাটদেশে, আজ্ঞাচক্রে গ্রহণ করে, সেও তখন জ্যোতি দর্শন 
আত্মদর্শন, আনন্দলাভ, শ্রীকৃজ্ধের কৃপালাভ, অমরত্ব লাভ করে। তাপে 

তখনই তাহা! লাভ করুক আর নাই করুক, লাভ করিবার অধিকারী হয়। 

ভগিনী ভাইকে এই ফোট। দিয়) তাঁর ভায়ের সেই অমরত্ব, সেই অটুট আনন্দ 

লান্েরই প্রার্থনা করে-_তার ভাই রাধা হয়ে শ্রীকঞ্চের তার আরাধ্যের, তার 

হৃদয় দেবতার, তার হৃদয় স্বামীর চরণ সেবা! করিবার, চরণ সেবার 

অধিকারী হবার প্রার্থনা করে। এই আনন্দ উৎসবে, এই প্রার্থনায় এই 

আধ্যাত্মিক ভাঁব ম্মরণে ভগিনীও আত্মদর্শনে সমর্থা হয় ও ধন্ত) হয় এবং ভাইও 

ধন্য হয়। এই ভাইফোণটা উৎমবের মধ্যে এই গুঢ় রহন্ত নিহিত আছে, 
ইহাই আমার মনে হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক ভাইফেণোটার দিনে 

প্রত্যেক ভাই ও ভগিনীরই এই ভাব স্মরণ করা কর্তব্য, এই ভাইফোাটা 

উৎসব মায়েরই পূজা! মনে করা উচিত । 

| শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, 



ভার্গব-শিবরামকিস্কর-যোগত্রয়ানন্দ-নামরহস্য | 
( পূর্ববনুবুতি ) 

বক্তা--তোমার জিজ্ঞাস! হইয়াছে, প্রশংসা শব্দের সাধারণতঃ যদর্থে প্রয়োগ 

হয়, তাহ প্রশংসিতব্যের দোষ ও গুণ, এই উভয়েরই বর্ণনাত্মক, এবশ্রকার 
অনুভব ন! হইব।র কারণ কি ? কোন পদার্থের প্রশংসা করিবার সময়ে তাহার 

বি্ধমান দোষেরও বর্ণনা করা হয়না কেন? তোমার এই সকল প্রশ্নের 

সমাধানার্থ আমি প্রথমে তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, যে কোন 

পদার্থ হোক্ তাহ। পরমার্থতঃ পুর্ণ, তাহ। পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্ততঃ অপাপ- 

বিদ্ধ, ম্বরূপতঃ অমৃত । পরিছিন্ন দৃষ্টিতে-ব্যবহারিক জ্ঞানে বস্তদকল 

অপেক্ষাকৃত হিতকর ও অপেক্ষাকৃত অহিতকররূপে পরিজ্ঞাত হইয়! থাকে। 

আমি কি উদ্দেশে এই সকল কথা বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহ! তোমাকে 
জানাইতেছি। 

“আত্মা” পরযার্থতঃ পুর্ণ, আত্মা পরমার্থতঃ দোষরহিত, বস্তৃতঃ শুদ্ধ_অপাপ- 

বিদ্ধ, স্বরূপতঃ অমৃত । এই আত্ম! মায়া ব৷ ব্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি দ্বারা 
পরিছিন্ন, মায়োপাধিক হইয়া, অপুর্ণবৎ; দোষযুক্তের স্তায় অশুদ্ধ, বা মলিন ব৷ 

পাপবিদ্ধের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, বস্ততঃ অমৃত হইয়াও মরণধন্ত্নার স্যার 
উপলব্ধ হইয়া থাকেন। আত্মার (স্বরূপ বোধ আচ্ছাদিত হইলেও, আমি 

জড় শক্তির পরিণাম, চৈতন্ত জড় শক্তিরই কার্ধযবিশেষ, ) স্কুল প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
প্রমাণাস্তর নাই, অবিগ্ভাবশতঃ মানুষের এইরূপ উপলদ্ধি হইলেও, অজ্ঞাননিবন্ধান 

মানুষ তাহার চিন্মর, সর্বশক্কিমান্, সর্বব্যাপক আত্মাকে পরিছিন্ন বলিয়া বুঝিলেও 

অমৃত, অন্তর্যামী বস্ততঃ মরেন ন1। তাহার স্বভাবকে ত্যাগ করেন না, পুর্ণ, 

অপাপবিদ্ধ, অপরিছিনন আত্মা, পরমার্থতঃ অপুর্ণ হ,নন1, বন্ততঃ মলিন হননা, 

স্বভাবতঃ পরিছিন্ন হন না । মানুষ এই নিমিত্ত ( অন্তর্ামী আত্মার প্রেরণায় ) 

আত্মনিন্৷ শুনিতে ভাল বাসেনা, আত্মনিন্না শুনিলে বাধ। অনুভব করে। মায়া 

পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উপাধিসালিন্তবশতঃ মানুষের আত্মজ্ঞান মলিনীভূত হইলেও, 

সে আত্মার স্বরূপ একেবারে ভুলিতে পারে না, মায্ীপরিছিন্ন হইলেও,আমি পূর্ণ, 

আমি বিমল, আমি নিন্দনীয় নহ্ছি, নিন্দিত্ব হইলেই মানুষের এইভাব জাগ্নিয়া 

৫ 



২৫০0 উৎসব । 
উঠে) সাধারণের যে, প্রশংসা ভাল লাগে, তাহার কারণ হইতেছে, আত্মা 
বন্ততঃ প্রশংনীর | বিশুদ্ধ নির্দোষ আত্মার প্রশংসা বাঁ ম্বরূপবর্ণনে দোষ 

প্রদর্শন হইতে পারেন! । মায়াপরিছিন্ন লাত্বার' প্রকৃষ্ট শংসনে দোষ ও গুণ এই 
উভয়েরই বর্ণন করিতে হয় | 

. জিঃনন্দ__অপূর্বব বা মায়াপরিছিন্ পদার্থের প্রশংসা-_্বরূপ কখন, অপূর্ণ 
মায়াপরিছিন্ন পদার্থ বিষয়ক সত্যভাষণ যে, দোষ ও ঝগ এই উভয়ের বর্ণনাত্মক 
হওয়! উচিত তাহা বুঝিতে প্রারিয়াছি, মানুষ কেন আত্মপ্রশংস1 শুনিতে ভাল- 

বাসে, তাহাও উপল'ন্ধ হইপ়টছে । আপনার মানবতত্ব পাঠপুর্ব্বক .অবগত: 
 হুইক্সাছি, আমার সমান কেহ নাই, এইরূপ মননের-_এবন্প্রকার জ্ঞানের নাম 
“মান । অমরকোষে “গর্ব 'আহগ্কার' 'অভিম-ন' চচিত্তসমুক্পতি এই পাস্টা শব্ধ: 
সমানার্থকরূপে ধৃত হুইয়!ছে। : প্রক্কতির পরিচ্ছদের ভিন্ন তানুসারে অহংরা বের 
ভেদ'হইয়া খাকে। সত্ব, রা ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যই প্রকৃতির 
পরিচ্ছেদের ভিন্নতার প্রতি কারণ। জড়েরও “অহং আছে, প্রত্যেক 

পরিচ্ছিন্ন পদার্থের - '্সাপেক্গিফ সাম্যাবস্থাই 'তাহার্দের অহং। সাংখ্যদর্শন 
বলিয়াছেন, তামস অহংকার হইতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমুহের উৎপত্তি 

হইয়াছে। শ্রুতি এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতিতেও ত্রিবিধ অহংকারের 
কথ। আছে। মহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আমি অখিল বিশ্ব, আমার সমান 

দ্বিতীয় বস্ত নাই, এই প্রকার যে মংবিৎ--ঘে জ্ঞান, তাহণ প্রথমা অহংক্কঁতি, |. 
আমি পর্বপদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত, আমি সুক্স, হুক্ম কেশাগ্র হইতেও স্ুজ্তর 

এতদৃশী সংবিৎ দ্বিতীয়! “অহংকৃতি, এবং যে. অহং ক্তিবশতঃ পাণিপাদাদিমাত্রকে 
অহং ( আবি) বলিয়া! নিশ্চয় হয়, তাহ! তৃতীয় প্রকার অহংকৃতি। অতি 
প্রথম ও বৃদ্ধিতীগ্গ প্রকার অহংকতিকে গুভ]1 বলিয়াছেন, জীবদুক্ত পুরুধেরও 'এই 

বিবিধ অহংকার বিদ্যমান গাঁকে, ইহারা অলৌকিকী অহংকত। তৃতীর়গ্রকার 
অহংকৃতি লৌক্ষিকী, ইহাই ছুঃখদারিনী, সুতরাং ইহ! যত্বতঃ পরিত্াজ্য। 1 

যাহার অহংজ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে, যিনি আপনাকে: সর্বভৃতে এবং সর্বাভূতকে 
আপনাতে দেখিয়! থাকেন, অথব1 দেখিতে অভিলাধী, তিনিও “আমার সমান 

দ্বিতীয় না থাকুক??. এইরূপ আকাজ্ষা করিয়া, থাকেন, ধিনি সর্বপদার্থ 
 ব্যতিরিক্ত আপনাকে অণুতর বলিয়। মনে করেন, 'বা করিতে ইচ্ছ,ক, যিনি 

আপনাকে তৃণ হইতেও সুনীচ'মনে করিতে, বৃক্ষবৎ সহিষু হইতে, . নিরাভমান, 
. ভুইয়া জনকে সন্মান, দিতে অভিলাধী, তিনিও 'আমার লমান 'ন। থাকুক, এই 
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প্রকার আকাঙ্জ৷ করিয়৷ থাকেন। ধে আত্মার স্বীয়দেহাদি ব্যতিরিক্ত অস্তিত্ব, 
সহ. করিতে পারেনা, যে “মামি” বলিতে স্বীয় দেহাদি ব্যতিরিক্ত অন্ত কিছু 
বুঝেনা, সে ব্যক্তিও আমার সমান কেহ না থাকুক, এইরূপ আকাঙ্ী' 
করিয়া থাকে। যাহায়! স্বীয় দেহব্যতিরিক্ত অন্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব: 

সহ্থ করিতে পারে ন!, যাহার “আমি” -বলিতে নিজ দেহাদিকেই বুঝিয়া থাকে, 
“আমার সমাঁন কেহ না থাকুক” তাঠার্দের- যে এই এইরপ আকাঙ্ফ।, তাহাই 
গরলমুখী, তাহাই 'নিকষ্ট স্মনোবৃত্তিসমূহের প্রসবিত্রী, তাহাই প্রেম প্রবাহ্থের 
সর্বভূতে সমদৃষ্টিরূপ প্রকৃত আখ্মবোধের গ্রতিবদন্ধিকা! পরিচ্ছে্দের ঘনত্বহেতু' 
অহংকারের সংকীর্ণত হইয়া থাকে'। তমোগুণের আধিকাই পরিচ্ছেদ্দের': 

ঘনত্ববৃদ্ধিহেতু। অহং ব। আত্ম! এক ভিন্ন ছুই নহে। মায়া বা প্রারুতির পরিচ্ছিন্ন 

অনস্ত প্রদেশ সমূহে প্রতিবিষ্বিত এক অহং অনস্তরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন 

স্বভাবের কর্দাচ অপাঁদদ হয় না। 'আমার সমান দ্বিতীয় নাই এই জ্ঞানই 

জীবের অবিরুত বা শ্বাভাবিক জ্ঞান। জড়, উদ্ভিদ, সংকীর্ণচেতন, বিশিষ্টচেতন, 

সকলেই এই স্বাভারিক জ্ঞানের প্রেরণায় আমার সমান ব' দ্বিতীয় না থাকুক 
এইরূপ আক।জ্কা-করিয়। থাকে | এ আকাজ্জ] বিশুদ্ধ, সন্দেঠ নাই, তবে): 

উপাঁধির মালিন্য ও বিশুদ্ধি অন্ুল।রে ইহ! ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল প্রসব করে।: 

আমার সমান ব| দ্বিতীয় না থাকুক” এইরূপ আকাজ্ষার, আমার এই দেহাদি-. 
পরিচ্ছিন্ন অহং পদার্থের সমান দ্বিতীয় দেহ না থাকুক, ইহা! বিশুদ্ধ বা প্ররুত - 

রূপ নহে। গ্রতিভাভেদে এক উপদেশ পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে ।. 

আমি অদ্বিতীয়, আমার সমান কেহ নাই, অথটডকরদ পরমাত্মার এই উপদেশ : 

ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রেই স্ব ত্য 

আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাতে স্থিরতাবে অবস্থান করিতে চায়, কোন - প্রাকৃতিক 

পদার্থ স্বীয় আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার গ্রচাতি (1)15677108000 ০£ 90011107017): 

অবাধে সহা করিতে পারে না । যাহার অহংবোধ যে পরিমাণে ব্যাপক, তাহার 

প্রাতিষোগী, তাহার বিরোধী, তাহার পর, সেই পরিমাণে অল্প । যিনি সর্ব- 

ভূতকে আত্ম।তে এবং আপনাকে সর্ধবতূতে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও স্ব! 

করেন না, তাহার কাহারও প্রতি দ্বেষ হু না, তাহার মানাপমান, স্ততিও 

নিদ্ম। সানরূপে উপলব্ধ হইয়া! থাকে। আপনি বন্পুর্ব্ণে মানবতত্বে যাহা 
বলিয়াছেন ১ এখন যে, তাহাই বলিলেন, আমি তাহ' বুঝিতে পারিয়! বিশেষতঃ 

আনন্দিত ও আপ্যার্িত হইলাম। মানুষ অন্তের নিন্দা করিয়! কেন সপ্রী হয়, 
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তাহা এখন স্পষ্টভাবে অন্থভব করিতে পারিতেছি, কে, কি নিনিত মাৎসর্ধয- 
বিহীন হইতে পারেন, অপরের গুণ বর্ণন শ্রবপপুর্বাক আনন হইয়) থাকেন, 
তা এখন বিশদভাবে উপলব্ধি হছইতেছে। প্রপংলা! ও নিলা! বা দৌষকর্নি, 
এই উভয়েরই যে কাযাকারিত। আছে, তাহা! হ্দয়জম হইগ্াছে। 

বক্তা--এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রের প্রত্যেক 
উপ্নদেশ যে, কিরূপ হিতকর, তোমর। ভ্রশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে । শান্তের 
শাসন, উপসন্ধ বা প্রপন্ন না হইলে, কাঁহাকেও কোন বিষয়ের উপদেশ দিও 
না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বা বনু ব্যক্তির হুইরা থাকে, এই 
শান্তোপদেশ সংকীর্ণভাদোবধুক্ত; ইহা! অনুদারহৃদয়ের কখ।। নিবিষ্টচিতে 
সাধুভাবে বিচার করিলে, প্রতীতি হয়, ইহা হিতকর শাসন। যে ব্যক্তি আত্মার 

প্রত কল্যাণ চাহেনা, যদি তুমি তাহার উপকার করিবার জঙ্ক তাহার বিশ্মান 

দোষ দেখাইয় দাও, তাহ! হইক্ো, সে কি, তোমার এইরূপ ব্যবস্থারে সন্ত 
হইবে? সেকি তোমার উপঙ্থশ শুনিয়! নিজ দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা করিবে ? 

এই নিমিত্ত “প্রশংস।” শবের ফোষ প্রদর্শনও যে অর্থান্তর, লৌকে সাধারণতঃ 
তাহা বুঝিতে পারে ন1। সঙ্্যালী পুর্ব নাম ত্যাগ করেন কেন? তাহ! বোধ 
হয়, তোমরা জান না। তাহ! জানা আবশ্ঠাক। তোমাদের ইহাও জানা নাই 
ষে, কষ্ঃঘভূর্বেদে ত্রান্মণের জন্মকালে মাতা-পিত। ক্তূকি রক্ষিত দেবদত্ব-যক্ঞ- 
্ততাদি এবং দীক্ষিত হইবার পরে উপাঁধ্যায় বা! গুরু হইতে প্রাপ্ত এই ছ্বিথিধ 
নামের কথা আছে, ব্রাঙ্গণের ছুইটি নাম বেদ সম্মত। যাহা জান না, যাহা! 
জানা, উচিত, তোমাদের উপকারার্৫থ আমাকে তাহা বলিতেই হইবে । রম! 
জিজ্ঞীস। করিয়াছে, আমাকে “ভার্গব শিবরামকিন্কর+ এই নাম কে দিয়াছেন? 
ইঞ1 কি আমার পিতৃদত্ত নাম! তুমিও বোধ হয় ইহা জানিতে অভি- 

লাধী? অতএব আমি তোমাদদিগকে “সন্ন্যাসী পূর্বনাঁষ ত]াগ করেন কেন”, 

ব্রাঙ্গণের ছুইটী নাম বেদ সন্মত, ব্রাহ্মণের যে হই নাছ হইয়া থাকে, তাহার 

কারণ কি, “ভার্গৰ শিবরামকিন্করঃ এই নামের অর্থ কি, এতৎসত্বন্ধে কিছু 

উপদেশ দিতেছি; তোদর1 সাবধান হইঙ্গাশ্রবপ কর। 



স্কুল দেহের দার্শনিক চিকিৎস| 
(পূর্বান্থবৃত্তি ) 

আমরা রোগীর আমিষ খাদ্য সম্বন্ধে চট্চা হইতে বিরত রহিলাম, কারণ 
খষিগণ উহ।র প্রশংসা করেন নাই । এদিকে তিথি নক্ষত্রের শক্তি যেমন 
মানবদেহে কাধ্য করে সেই প্রকার বৃক্ষলতাদির দেছেও কার্য করে। একই 
বৃক্ষের পাতা, একই বৃঙ্গের ফল ভিন্ন ভিন্ন তিথি নক্ষত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফল দান 
করে। যেমন একাদশী তিথিতে শিম, দ্াদশীতে পুতিক।, ত্রয়োদশীতে 

বার্তাকু, চতুর্দশীতে মাধকলাই, প্রতিপদে কুম্মাগ, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় 
পটোল, চতুর্ধাতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে 

নারিকেল' দশমীতে কলম্বী মানব ভক্ষণ করিলে অপকার হয়, কিন্ত অপরাপর 

তিথিতে ভক্ষণ করিলে উপকার হয় । আবাব অনেক দ্রব্য আছে যাহ! সকল 

তিথিতে সকল সময়ে সকল প্রকৃতির দেহে সমভাবে উপকার করে। . যেমন 

বুষ্টির জল, দুগ্ধ, তক্র (১) মন্থর ডাল (২) তিল (৩) নিশ্বক (৪) লাজ (৫) ইত্যাদি। 
ওঁড়িদ বৃক্ষলতাদি ব| ফল শন্ত যেমন বিশেষ বিশেষ তিথিতে সেবন উপকারক 

সেইমত পার্থিব দ্রব্যান্তর্গত হীরক, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তার, ইত্যাদি 
দ্রব্য গ্রহ-বাধিতে দেছে ধারণ করিলে বিপক্ষ গ্রহগণের শান্তি হয় ও রোগীর 

বিশেষ বিশেষ রোগ প্রশমিত হয় 1 জাঙ্গম দ্রব্য সমূহ সন্বন্ধেও এ নিয়ম 
প্রযুজযু। তবে কধিত আছে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রে রোগ আক্রমণ করিলে 

(১) জঙগ্গ, দুগ্ধ, তক্রঃ--"দিনাস্তে চ পিবেত হুপ্ধং পিশাস্তেচ পিবেৎ পয়ঃ | 

| ভোজনাস্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদন্ত গ্রয়োজনং ॥ 
(২) মুর ডালঃ-_“মন্থরে। মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলে! লঘুঃ | 
মি কফ পিত্বাভ্রজিৎ রুক্ষ! বাত্তলে। জবর নাশনঃ ॥” 

(৩) তিগঃ__ -.--*তিলোরসে কটুস্তিক্ো মধুরম্ত,বরোগুরুঃ | 

বিপাকে কটুকম্ব/ছুঃ দ্নিদ্ধোঞ্চঃ কফ পিতনুৎ॥ 
: ৰলাঃ কেশ্ঠে। হিমম্পর্শ স্তচযঃ স্তন্তে। ব্রণে। হিতঠ | 

 হযস্ত্যাধন মুত্রকদ্ গ্রাহী বাতসোহগি মতি রদ ॥” 



২৫৪ | _ উতুসব। 

নিয়মিত দিন মধ্যে রোগীকে সম্পূরণনূপ আরোগ্য লাভ করান ভিষকগণের 
পক্ষে একটি বিষম সমন্তা। যথা অশ্থিনী নক্ষত্রে রোগ প্রথম আক্রমণ করিলে 
ভিষকের কোন চিস্তার কারণ থাকে না, কারণ উহ! প্রায় একদিবস ব্যাপী 
রোগ, কিন্তু উত্তরফন্তুনী নক্ষত্রে রোগ প্রথম আক্রমণ করিলে এ যোগ ১৫ 

দিবসের মধ্যে আরোগ্য হওয়া কঠিন। শন্ত্াঘাত, অগ্নিদাহ, উচ্চস্থপতন বা 
অখাদ্য ভোজন জনিত বিস্ৃচিক! প্রভৃতি আগন্তক রোগ সকল প্রায় 'অধিকাংশ 

বিরদ্ধ গ্রহ নক্ষত্র জনিত। তাহাদের প্রতিকারের জন্ত ওঁষধ প্রয়োগ ও শাস্তি 

সবস্তায়ন উভয়ই আব্শ্যক। শাস্তি স্বস্তযয়ন আদি দৈব ক্রিয়ার দ্বারাও পিত্ত, 

বায়ু কফ এই তিনটিকে সাম্যাবস্থায় আনী যার়। 

আমরা উপরে চরকমংহিতার সুত্রস্থানের প্রথম অধায় হইতে একটি 
বচন উদ্ত করিয়। বলিয়াছি যে অগ্নিবেশ মুনির মতানুসারে যে সকল রোগ 

ওঁষধ দ্বার! নিবাঁরিত হইতে পারে, দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি বুঝিয়৷ সেই সকল 
রোগী যদি রোগের কারণের (বিপরীত গুণশালী ওষধ প্রয়োগ ঝরা হয় তাহ 
হইলে এ সকল রোগ যদি সাধ্য রোগ হয় তাহা হইলে উহ! নিবৃত্তি পায় ব৷ 

রোগীর দেহের দুষিত বাঁযু পিত্ত শ্লেম্সাকে সাম্যাবস্বার আন1 যায়। ভগবান 
অগ্নিবেশঃ পুনর্বস্থ প্রভৃতির আবির্ভাবের বহুষুগ পরে সুদুর যুরোপ খণ্ডের 

মনিষীগণ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত সমস্বরে রোগ নিবৃত্তির বা দুষিত পিত্ত, 
বায়ু কফকে সাম্যাবস্থায় অনিবার উপায় স্থির করিয়াছিলেন । তাহাদের মৃল- 
মন্ত্র এই £--0008৮8 00৮15 00৪ অর্থাৎ রোগের বিপরীত 

০০০০ পপ পি ও? ও ক্স ৭৭ ০ জট পপ পপ পাদ পাপ পা সালিশ পপ শিপন লাল শা তত পপ সপ ০৯ 5 ৯০211 ৪ সর ১১ ইজ এ ০৮৪ ০৭ ০৯ সী পিল পাত ০ পর 

(৪). নিম্থুকং নেবু _--_নিন্ুকং রুমি সমূহ নাশনং তীক্ষমন্মুদরগ্রহাপহং | 
বাতপিত্ত কফশুলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচি রোচনং পরং ॥ 

ত্রিদৌষ বহ্ক্ষয় বাতরোগ নিপীড়িতানাং বিষ-বিহ্বলানাম্ 
মন্দানলে বন্ধগুদে গ্রদেয়ং বিস্চিকায়াং মুনয়ে! বস্তি ॥ 

(8) লাঞাঃ থেই) ১--প্লাজাঃ সুমধুরাঃ শীতা,লমবে। দীপনাশ্চতে । 

স্পমূত্রমল] রুক্ষ! বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ। 

ছদ্যতি সারদাহা শর মেহমেদযাপহাঃ 



কুল দেহের দাশনিক চিকিগস।। ২৫৫ 

গুণাবলম্বী ওষধ প্রয়োগই রোগ নিবৃত্তির উপায়। এখনও এ নিয়নানুস।রে 
মুরোপীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়া] থাকেন। কিন্তু প্ররুতপক্ষে মানব 
দেহে কি কারণে বিশেষ প্রকার ব্যধি জন্মে তাহার কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে 

নির্ধারিত হইলেও (অস্ত্রাধাত প্রভৃতি আগন্তক রোগে ) অনেক স্থলে উহ? 

নির্ধারিত হয় ন।। সুতরাং রোগের মূলীভূত বিপরীত কারণের 
বিপরীত গুণশালী ওুঁষধ প্রয়েগ করিলেও রোগ--সম্যকরূপে উপশম হয় 

ন1। রোগের কারণ বথার্ধপে স্থির কর! একটি বিষম সমস্থা। 
আবার ইহাও দুষ্ট হইয়াছে যে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ থে স্থলে একটি 
ইঞ্জিয় দূষিত হইয়াছে, সেই স্থলে রোগের প্রকৃত কারণ নির্দেশ হুওয়ার 
পরে, এবং রোগমূলক দ্রব্যের বিপরীত গুণশাপী ওধধ প্রয়োগের পরে রোগ 

কিঞ্ং পরিমাণে উপশমিত হয়, কিন্ত রোগের কিয়দংশ থাকিয়! যায় । কারণ 
এমন অনেক ব্যধি আছে ($1)1)0.8১ 701)270100101% ) যাহার দ্বার! দেহস্থিত বন্ধ 

ইন্জিয় দূষিত হয়। এইসকল কারণে কোনও কোরও শ্রেণীর যুরোপীয় চিকিৎ- 
সকগণের দ্বার! পূর্বোক্ত নিয়ম অর্থাৎ 0017/5701% 0006%015 0850682 ইহু! 

সর্বস্মত অত্রান্ত নিম বলিয় কিয়দ্দিবস হইতে স্বীকৃত হইতেছে ন|। 

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ষে সময়ে যুরোপে অনেক প্রতিভাশালী মানব সকল জন্মগ্রহণ 
করেন, যে সময়ে সপ্তবর্ষব্াাপী ভীষণ সমরে সমগ্র যুরোপ ক্ষিগ প্রায় হয়, 

যে সমধে ফ্রান্সের ভাগ্যহীন সম্রাট ষষ্টদশ লুইদ শিরচ্ছেদন যন্ত্রের অধিরোহণীতে 

প্রাণ বিসর্জনার্ধে আরোহণু করেন, সেই সময়ে জার্মানি দেশান্তর্গত স্তাকমনি 

প্রদেশে সামান্ত গৃহস্থের ভবনে খধিতুল্য হানিমান জন্মগ্রহণ করেন | শৈশবাবস্থা 
হইতে এ মহাত্মা! মিইসিন (11618967 ) নামক বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ পার্বত্য 
প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং কোন্ অভ্রাস্ত উপায়ে মানবের রোগ 

শাস্তি হইতে পারে সেই চিন্তাক্স নিমগ্ন থাকিতেন। এই মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনের 

অন্ত তিনি আপন হ্ুম্থদেহে বুক্ষলতা প্রভৃতি নান দ্রব্য প্রয়োগের দ্বার। পরীক্ষা 

আরম্ভ করেন। . ক 

(ক্রমশঃ ) 

শ্রাজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী | 
৭৭1১ হরিঘোষ স্রীট, কলিকাতা 



সমালোচনা 

অন্পজ্য পর্তত্জ্ব । এই গ্রন্থ খানির পরি5য় প্রসঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ 
ইতিহাস বিবৃত করা আবগ্তক । বিগত ২৫ বৎসর কাল যাবৎ ৯৬২নং বহুবাঞজার 
্বীট,হইতে সনাতন হিন্দুধন্মের শ্রেষ্ট মালিক পন্র উৎসব প্রকাশিত হইতেছে । 
স্থানে প্রতি শনিবার অপরাহে, ধর্মপিপান্থগণ সমবেত হইয়া 
ধন্মীলে।চন1 করিয়া থাকেন। শ্্রগীতার দুই একটা গ্লে'ক আবৃত্তি কর! হলে, 
উৎণবের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং সংস্কত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

ষোৌগেন্ত্র নাথ তর্কতীর্থ প্রমুখ মনীষিগণ শ্লোক ব্যাখয। গ্রসঙ্গে সনাতন ধর্থের 

স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং নিত্য চিন্তনীয় ও করণীয় কার্ধ্য সম্মন্ধে উপদেশ প্রদান 
করেন। শ্রীমৎ যতীন্দ্রনাথ রাক্ক, চৌধুরী বি, এ মঞ্ছাশয় বহু আফ্জাস স্বীকার 

পূর্বক উৎসব সংসঙ্গে আলোচিত বিষয় গুলির সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া 
আসিতেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমৎ নিখিল নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, 
মহাশয় শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! উহা ধারাবাহিক রূপে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে 

বদ্ধপরিকর হুইয়াছেন। তাহাণীরই সাধু চেষ্টার ফলে যে সকল অমৃতময় 
উপদেশ একদিন 'কাণের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল,এবং কম্ধ বিমৃখ 
জীবনকে কন্ পরায়ণ করিয়! ছিল তাহাই আবার ম্মুস্তকীকারে মুদ্রিত হইয়াছে 
এবং হুইবে। 

উৎসবের সহ্ৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট এই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়! 

অনাবশ্তক । বহু মহাপ্রাণ ব্যাক্তি উৎসব সঙ্গে যোগদান করতঃ কৃত কৃভার্থত' 

প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ. কেহ উৎসব সংসঙ্গে উপস্থিত হইতে অপারগ 
বলিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি 

ভবার্ণৰ তরণে নৌক11” সঙ্জন সঙ্গ লাভ বহু সৌভাগ্য সাপেক্ষ । সংসঙ্গে 

যোগদান করিতে অসমর্থ হইলেও যে কেহ এই গ্রন্থ পাঠে সংসঙ্গে আলোচিত 
তথ্যগুলি অবগত হইতে পারিবেন। আমর! সর্বাস্তঃকরণে এই গ্রন্থের বহুল 

প্রচার কামনা করিতেছি । | | 

এই গ্রন্থের মূল্য %* বার আনা এবং গ্রাপ্তি স্থান ১৬২ নং বহুবাঞ্জার সীট 

উৎসব আফিস এবং প্রকাশক ১৭২ কালিঘাট রোড কলিকাতা । 
রর | | শ্রীগুরুদাস। 
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ভগবন্! আমার যাহা আছে বলিতেছি সমস্তই তোমাঁর। আমার 
যাহ! কিছু শক্তি. আছে সব তোমার | নমোনমঃ__-মাঁমার কিছুই নাই। 

যাহ। আছে তাও তোমাকে দিতেছি । এই ভাবনা! দ্বারা সমস্ত ভগবানে 

অর্পণ কর এবং বল, প্রাণ মন দেহ সমস্ত তোমাকে দিলাম । কিন্তু কম্ম 

করিব কিরূপে ? যাহাতে তোমার আজ! পালন করিতে পারি সেইরূপ 

কিছু তুমি আমাকে দাও। অথব! তুমি কৃপা করিয়। আমার মধ্যে 

তোমার আজ্ঞ। পালন করাইয়া লও। এইরূপ. ভাবনা! দ্বারা কর্ম 

করিলে নিক্ষান কণ্্ন হয়। যেযেরূপে পারে-__ভগবানকে ভাবিয়! 

ভাবিয়! তাহার হইয়া তাহাকে ভালবাপিয়া কর্ম করুক-_মআমি 

করিতেছি এই অহঙ্কার যেন না থাকে--শন্ততঃ তোমার দান-স্ভুমি 
আমাকে দিয়। করাইয়! লও এই ভাবনা কন্মারভ্ে করিয়। কম্ম করা 

উচিত। ভগবানের ধ্যান করিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়!, দ।ন 

প্রতিগ্রহ করিয়া কর্ম করিতে করিতে যখন ব্যাকুল হৃদয় ক্ষণকালের 

জন্যও তীহার চরণ স্পর্শ করে, অথবা তিনি করুণ| নয়নে যেন আমার 
দিকে চাহিয়। উত্সাহ দ্িতেছেন-_-এইভ।বে ক্গণকালের জন্যও চিত্ত 

. তীহাতে যদি স্থির হয় তবে নিক্ষাম কর্মের এই লাভই মহালাভ--এই 
জন্য বল! হইয়াছে“ন্যল মপ্যন্ত ধর্মন্া ভ্রয়তে মহতো৷ ভয়াৎ।” কম্্মারস্তে 

যদি এই হয় এবং কর্ম করিতে করিতে যদি ইহ! হয় তবে কি হয় তাহা! 

আপনিই অনুভব কর। আদরিণী স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়৷ দেখিয়া যদি 

গৃহুকর্থ করে-_অন্পন্থিতিতেও ভাবিয়া ভাবিয়! যদি কর্ম করে তবে 
কম্ম হয় অবুদ্ধি পুর্ববক আর প্রিয়ের ভাবনাতেই হৃদয় ভরিত হইয়া 
থাকে । 

অজ্ঞুন_নিক্কাম কর্মযোগ যে সংসার সাগর পার হইবার জন্য 

অত্যন্ত আবশ্টক-_ইহাই যে ভিত্তি তাহ! বেশ করিয়া বুঝিতেছি । কিন্ত 
বিষয়ের মধ্যে ত সর্ব থাকিতে হইতেছে ,অথচ বিষয়ে ভাললাগা 
মন্দলাগ! থাকিবে ন! ইহা ত অত্যন্ত কঠিন। এ ক্ষেত্রে করিব কি? 

ভগবান্_ ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বিষয় লোলুপ সত্য_এই জন্য 
তাঞদদিগকে বিষয় হইতে ফিরাইয়! রাখাও কঠিন সত্য-_-তথাপি ইহ! 

হকি 
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করা তাসম্ভব নহে। প্রথমে আমাকে সর্ববাঞজ সুন্দর ভাবন] করিতে 

থাক, রূপে গুণে আম! অপেক্ষ৷ কেহ শ্রেষ্ঠ নাই এবং আমার গুণ ও 
কণ্ম জীবের অপরাধ ক্ষম! করিয়া জীবকে আশ্রয় দিবার জন্-__ 

বিশেষ করিয়! শুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ কর-__-সকল সময়ে ইহার 
মনন কর। এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে প্রত্যহ কর--স্ব হইবে। 

 অজ্জুন__কণ্দদম সকলকে নিক্ষাম ভাবে করিতে হইলে বকুপ্রকাঁর 
ভাবনার কথাই বলিতে ; কিন্তু এই দান ও প্রতিগ্রহ ভাবনার কথাই 

সকল মানুষের প্রত্যহ অভ্যাস করিবার সহজ উপাঁয় বলিয়া মনে 

হইতেছে । | 
ভগবান্-_ইহাঁতে কর্শে বাসবার পুর্বেব নিত্য কোন্ ভাবনা করিতে 

হইবে তাহা ত ভাল করিয়া ধরিয়াছ ? 
অর্জুন__একরূপ বুঝিয়াছি কিন্তু তুমি আর একবার ইহ! বলিয়৷ 

দাও । তুমিই আমার আত্মার প্রকট মুর্তি-_-তুমিই আমার ইষ্ট দেবতা 
তুমিই মন্ত্রমুত্তি এবং তুমিই আমার গুরু । তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার কর্তা 

আর কে? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ? 

ভগবান্__-আচ্ছা শ্রবণ কর আর নিজ কল্যাণপ্রার্থী নর নারীর 
কাছে ইহ! প্রচার কর। 

অর্জুন-__শাহাই করিব-_তুমি বল। | 
ভগবান্-_দান প্রতিগ্রহের কথা শ্রতিও বলিয়াছেন। কৌধিতকী 

উপনিষদে পাইবে-মৃত্যুকালে পিত। পুত্রের হস্ত আপন হস্তের উপর 
রাখিয়। পুত্রকে বলেন,পুত্র ! আমি মরিতেছি কিন্তু তুমি আমার নির্ধ্যাস। 

আমি স্বরূপে চিরদিন থাকিব সত্য কিন্তু আমার এই চক্ষু আর আমার 

প্রিয়তমকে দেখিবে না, এই কর্ণ আর আমার ইঈপ্দিততমের কথ! 
শুনিবে না, 'এই হস্ত আর পুজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না, এই 
চরণ আর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া! আনন্দ পাইবে না, আমার ধন 
আর তাহার জন্য ব্যয়িত হইবে না। কিন্তু আমার এই সমস্ত ফুরাইল 
কি? না| ফুরাইল না। আমীর চক্ষু তোমার এ চক্ষু বার! দর্শন করিবে, 
আমার কর্ণ তোমার কর্ণ দ্বারা শুনিষে। আমার হস্ত,আমার চরণ,আমার 
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সমস্ত, তোমার হস্ত চরণ ইত্যাদিতে রহিল। তুমি ইহাদের 
সতব্যবহার করিও | তুমি ভগব আরাধনায়. ইহাদের নিত্য ব্যবহার 
করিও। দেখিও যেন বিষয়ের দিকে ইহাদের ব্যবহার করিয়। 
ভগবানকে হারাইও না। শ্রুতির এই সংযমের অভ্যাসে মুকিত 

নিক্কাম কর্ট্বের নিত্য অভ্যাসের সকল কার্ধযই পাইবে। কিরপে? 
মনোযোগ পুর্ববক শুবণ কর। 

সন্ধ্া-বন্দনাদিই বল, জপই বল, বা লৌকিক সতুকম্মই বল 

কন্ারস্তেই ভাবনা কর-_দয়াময় ! আমি “তামার নিকটে বসিয়াছি 

তোমার উপাসনা করিতে আসিয়াছি। তোমাকে এই স্ুল চক্ষে 

সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস করি তুমি সর্বত্র আছ-_তুমি 
এইখানে-_-এই আমার সন্মুখেও আছ। এখন প্রথমেই আমি আমার 

যাহ। কিছু আছে-_আমার চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল,আমার বাক্য, 

আমার মন, আমার সমস্ত কর্মশক্তি, যে সমস্ত আমি মামার বলিয়া 

এতদিন অহং অহং মম মম করিয়ু। অহংকার বিমুঢ়াত্ম! হইয়! বড় ক্রেশ 
পাইয়াছি,দত্তাপহারী হইয়া তোমাকে ভুলিয়! কত পাপ করিয়। ফেলিয়াছি, 

--এই সমস্তই তোমার__আমি তোমার বস্তু তোমাকে প্রত্যর্পণ 

করিতেছি । এই চক্ষু তোমার, এই কর্ণ তোমার, এই বাক তোমার, 
আমার সমস্তই তোমাকে দিতেছি । করুণা বরুণালয় তুমি--তুমি এই 
সমস্ত গ্রহণ কর। কিন্তু আমাকে ত জীবিতকাল পধ্যন্ত কম্শ করিতে 

হইবে__এইক্ষণেই তোমার আত! পালন করিতে হইবে__এক্ষণেইত সন্ধ্য। 

নন্দন! করিতে হইনে, ধ্যান করিতে হইবে, জপ করিতে হইবে, আধ্যায় 

করিতে হইবে, আত্ম বিচার করিতে হইবে। দান করিয়াও এইজন্য 

আমাকে তোমার নিকটে প্রতিগ্রহ করিতে হইতেছে । এখন আমার 

চক্ষু কর্ণ হস্ত চরণ বাঁক মন এ সমস্ত "গার আমার নক, তোমার বস্ত 

লইয়া আঁমি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম করিতে যাইতেছি। ফলে তুমিই 
অর্থাৎ তোমার চক্ষু কণ বাক্ মন প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই আমার 

নাত্মাতে বসিয়৷ পরমাত্ম! আত্মাকে ক্রোডীতভূত করিয়া কাধ্য করাইফ! 

লইতৈছেন।. ইহাই ত ব্রক্ষাঞ্াবে আপনাকে ভাবিত করিয়। গায়ন্রীর 
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উপাসনা কর! । আহা! কত সুন্দর ইহা___পুরুষ হইয়া আদরিণী 
প্রকৃতিতে উপাসনা করা, আবার কখন প্রকৃতি হইয়া পুরুষের উপাসন। 
করা। ইহাই আবার *শিবোতভূত্বা শিবাং যজে” ইহাই প্অবিষুঃঃ 
পুজয়েছিফুং ন পুজা ফলভাগ. ভবে” ইহার তাণপর্য্য, ইহাই হরি হইয়া! 
হরি ভজজ1”র অভিপ্রায় । এই ভাবে ভগবানকে সব দান করিয়৷ আবার 

তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করার ভাবন! করিয়! কর্ম কর-_-ইহাই 
নিক্ষাম কশ্মের আরস্তে ভাবনা । এই ভাবনাতে “যজমানঃ পলাযিতঃ” 

অহং যজমান--আর থাকিতে পারিবে না_-পলাঁয়ন করিবে, থাকিৰ 
আঁমিই। আমিই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্পত্তি করিয়! দিব। আমাকে 
ভালবাসিয়া__আমার জন্তই তুমি কর্ম কর, কণ্্মারস্তে, কর্ম করিতে 

করিতে, কর্মশেষেও আর আমাকে ভুল হইবে না। বুঝিলে নিষ্কাম 
কর্মে তুমি সর্বদা আমাকে লইয়াই থাঁকিবে কিরূপে? এইরূপ নিত্য 

অভ্যাস কর, করিতে করিতে বিষয়ে আর রাগ ছ্বেষ থাকিবে না__ 
অর্থাৎ বিষয়ে আর ভাললাগ। মন্দলাগা থাকিবে না-_ইন্ড্রিয় বিষয়ে 
বিচরণ করিলেও তুমি বিষয় লইয়া থাঁকিবে না-_আমাকেই লইয়া! 

থাকিবে, তোমার ইন্দ্রিয় নকল আমার দিকে ফিরিল বলিয়। তাহারা 
আমার বশে থাকিয়াই কাধ্য করিবে অর্থাৎ আমি তাঁহাদের পরিচালন! 

করিব, তোমার মন আমার বশেই থাঁকিবে-_-ইহা হইলেই তুমি 

“প্রসাদমধিগচ্ছতি” আমার প্রসাদ অনুভব করিয়া-আমার মুখ্য দেহ 

যে তোমার চিত্ত সেই চিত্ত প্রসাদ লাভ করিবে। (৬৪) 

 অর্জুন-.আহা! এমন উপদেশ ধরিয়াও মানুষ চলে ন1--কি 

ছুর্ভাগ্য বিষয়-ভোগ-লোলুপ মানুষের ? 

ভগবান রাগ ভ্বেষ বা ভাললাগ! মন্দলাগা লইয়৷ বিষয়ে বিচরণ 

হুরিলেই 'ত সর্ববনাশ হইয়া যায়। মানুষের দোষ কি? বিষয় লইয়া 

খাকাই যে মানুষের স্বভাব হইয়! গিয়াছে । আমাকে লইয়। থাঁকিবার 
লাধনা। মানুষ করুক মানুষ আবার-আমারই.হইঝা যাইবে । 

- অঞ্চুন-_আহা! তুমি সর্নবাগ সুন্দর, তুমি- করুণাময়। ভুমি 



বাঙ্জালায় গীত অধ্যয়ন । ও 

' ক্ষমীসার, তূমি পতিত পাবন, তুমি সর্ববপ্র সমভাবে বিরাজ করিতেছ, 

তুমিই সব, তূমিই সব ইহা না ভূলিলেই মানুষের সব হইয়া যায়। . 

ভগবান্__রাগ দ্বেষ বা বিষয় তাঁললাগা মন্দলাগ! ইহ ছাড়িবার 

কৌশলই ত ইহা! তোমার কি আছে অর্জুন? কোন্ মানুষেরই 

বা আপনার কি আছে ? শুধু মানুষের কেন-_পরিদৃশ্ঠমান্ এই জগতে 

যাহ! দেখিতেছ তাহাতে একমাত্র সত্য স্বরূপ আমি ভিন্ন আর কিই 

বা আছে? সকল গুণ, সকল সৌন্দর্য, এবং সকল মাধুধ্য, আর 

কাহাতে আছে অর্জুন ? | 

অর্জজুন__কতই ষে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে_-কত প্রণামই 

করিতেছি। এমন মধুময় অসৃতময় উপদেশ তুমি ভিন্ন আর কে দিতে 

পারে? জীনের উপরে তোমার দয়ার ত আন্ত নাই। সত্যই ত রাগ 

ঘ্বেষ বিমুক্ত না হইয়া ষে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়ে ছাড়িয়। দেয়, সেই ত 

তোমায় হারাইয়া ঘোরতর নরকে পুনঃপুনঃ উন্মজ্ভিত নিমজ্জিত 

হইবেই।. 

ভগবান্-_তাঁই বলিতেছি প্রথমেই ভী'ললাগা মন্দলাগা ছাড়ার 

সাধনা কর। রাগ দ্বেষ হইতে নিমুক্ত হইবে কিরূপে তাহ। কি 

বিশেষভাবে কখন ভাঁবন। করিয়াছ ১ চিন্তশুদ্ধি না হইলে যেমন 

আমাকে ভালবাসা যায় না, আমাকে ভাল না৷ বাসিলে--একমাত্র 

আমাকেই ভাল ন| বামিলে, যেমন আমাকে জান! যায় না, আমার জ্ঞান 

লাভ হয় না, ভক্তি না হইলে কোটিকল্প শান্ত্রগর্তে বিলু গত হইলেও 

যেমন স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় না, সেইরূপ বিষয়ে ভাললাগা মন্দলাগা 

থাকিয়। গেলে--আমি ভিন্ন আর য কিছু তাহার কোৌঁন্টায় রাগ 

কোঁনটাঁয় দ্েষ যতদিন রহিয়াছে ততদ্দিন তোমার কোন প্রকাঁরেই 

আমার উপর ভালবাস! জন্মিবে না-_:এই অবস্থায় বিষয়ে বিচরণ করিতে 

গেলেই রূপরসাদ্ি বিষয় তোমাকে আমি ভুলাইয়। দিবেই, দিয়! 

তোমাকে আমা-বঞ্চিত করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দ্রিকেই ।- 

'অর্জুন-__সংসারে থাঁকিয়।_-মরণের মধ্যে থাকিয়া--মরণ অতিক্রম 



৬৩ বাঙ্গালায় গীত! অধ্যয়ন। 

করা যাইবে কিরূপে তুমি ত নানা প্রকারে বলিতেছ--এখন রাগ দ্বেষ 

বিমুক্ত হইবার ক্রমগুলি আর একবার বল। 
ভগবান্--(১) গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিতে হইবে, নিত্য বস্ত 

কি আছে আর অনিত্য বস্তুই বা কি ? ্ 

(২) একান্তে এই নিত্য বস্কর পুজা, উপাসন, ধ্যান, বিচার 
করিতে হইবে এবং বাহিরে যাহ! অনাত্ম। তাহাতে মন যখন পড়িবে 

তখনই নিত্যানিত্য বিচাররূপ অস্কুশ আঘাতে এই মদোন্মত্ত গজেন্দ্রকে 

নামে বা রূপে ব! ধ্যানে ফিরাইয়া আনিতে হইবে । ইহাতে সমকালে 

বৈরাগা ও অভ্যাপ দৃট় হইতে থাঁকিবে। 
(৩) যাহার নাঁম.তুমি অভ্যাস কর তাহাই যখন নিত্য বস্ত্র _আন্য 

সমস্তই যখন গগ্রাহ করার বস্তু, তখন তোমাকে জানিয়া লইতে হইবে, 
এই নামের নামী যিনি তিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন-_হার তাহার 

উপরে যে নাম রূপের আবরণ ভাসিয়াছে তাহ! মায়িক ॥ প্রতি বস্তব 

চক্ষে পড়িলেই বাহিরের আবরণে ঢলিয়। পড়িও না, বিচার দৃষ্টিতেই 

ভিতরের নামীর স্মরণ করিতে খাক। এই নামীই তোমার আত্ম! 

তোমার শাত্মার মুত্তিই এই তোমার ইন্টদেব_-ইনিই অবতার, আবার 

ইনিই বিশ্বরূপ ধরিয়া সাকার ব্রহ্ম, আর এই অবতার, আত্ম, স্বগুণ 

ব্রঙ্াই স্বরূপে নিগুণ। এই নিশুণই সমকালে সগুণ,আত্মা ও অন্তার। 

কাজেই রাগ ছ্েষ দূর করিবার প্রধান সাধন।ই হইতেছে ভিতরে বাহিরে 

সব তুমি, সব তুমির অভ্যাস । বুঝিতেছ-_তুমি তুমি বলিয়! যাহাকে 
অবলম্বন করিতেছ তিনিই পরমাত্মা, সকল দেবত। তাহাতে, সকল শক্তি 

তাহাতে, সকলের ৩কাঁশ তাহাতে তিনি তেজ্োময় তিনিই সকলের 

শামা । গায়ত্রী মন্ত্রে তাহারই উপাসন! ব্রাহ্ধণেরা করেন । তিনিই 
আমি ইহাই প্রধান ধ্যান । | 

অর্জুন-_-আানেক মানুষ ত সব তুমি সব তুমির অভ্যাস করে__ 

কিন্তু ইহাদের ভোগ লোলুপতাও কমে না.। যতক্ষণ একান্তে স্থির হইয়। 
মনকে তাহাতে ছে ঠায়াইয়া রাখে ততক্ষণ বেশ থাকে কিন্ত্ব বাহিরে 

বিলক্ষণ রাগদ্ধেষের কার্য্যও ত করে? | 



বাঙ্গালায় গীতা অধ্যয়ন । , ৬১ 

ভগবান্-_-আমি যে ভাবে নিক্কাম কণ্ম করিতে বলিতেছি-_ইহাঁরা 

তাহ! করে না বলিয়! সব তৃমি সব তুমি বলিলেও তুমিকে আপন 

হৃদয়ে ধরে নানা ধরিয়। আমি ভিন্ন অপর সব ছাড়িতে পারে ন-- 

ছাড়িয়৷ সব তুমি মুখে বলিলেও তুমি ছাড়িয়া! সবটাকে ভোগই করিতে 

লোলুপ হয় । সব তুমি অভ]াস করাট! সব ছাঁড়িয়৷ তূমিকে ভিতরে 

লইয়। স্থির হওয়! । হ্যাগ নাই-_ঠিক বস্ত্রকে ধরা হইবে কিরপে ? 

অঞ্জন-_জগতে সুন্দর বস্তু ত কতই শআাছে। ফুল সুন্দর, বিদ্যুৎ 

সুন্দর, কাল মেঘ স্ন্দর, পাখার গান স্থন্দর, বালক বালিকার হাসি 

স্বল্দর, সতীর প্রেম সুন্দর -_-এই সব স্থন্দর বস্তু দেখিয়া ত্যাগ করিবই 
বাকি আার গ্রহণ করিবই বাকি ? : 

ভগবান্--এই সব সুন্দর বস্তু দেখিয়| স্থন্দর বন্তুছে বাহিরে না চলিয়া 

পড়িয়া ভিতরে সেই সর্ববন্থুন্দরকে স্মরণ করিয়া স্থির হইতে হইবে_-এই 

সর্ববাঁজ সুন্দর বস্তই ত আমি, এই বস্তই ভাত, এই বস্তুই ই্টদেবতা । 

পটের ছবির দিকে ফিরিলেই ষেমন দেখ! যায় তিনি তোমার দিকে 

চাহিয়া আছেন, সেইরূপ ভিতরের দিকে ফিরিলেই দেখা যায়, তিনি 

তোমার দিকে চাহিয়। আছেন । প্রথমে বিশ্বাসে ইহ! দেখ । এই ধিশ্বাস 

প্রবল হইলেই তিনি কূপ! করিয়া ভিতরে দেখ! দিয়! বাহিরেও দেখা 
দিবেন। ভিতরে বিশ্বাসে দেখার অভ্যাস দৃঢ় কর তখন বাহিরে যাহ 

ষাহ। নেত্র পড়ে তাহ! কৃষ্ণস্ফুরে হইয়। বাইবে। এইরূপ সাধনায় সব 

তুমি হুইয়। গেলে--সব আত্ম! হইয়| গেলে বল কাহাঁকে ভাল লাঁগিবে 
আর কিই বা মন্দ লাগিবে? 

অজ্ভবন-_-আহ1! এই সাধন। প্রথমে কষ্টকর হইলেও ইহাই ত 

রাগদ্ধেষ জয়ের একমাত্র সাধনা । এ ষে পূর্বে দান প্রতিগ্রহের ভাঁবন। 
করিয়া নিক্কাম কর্শের অভ্যাস আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলে--ইহাতে সব 

তুমি অভ্যাস মিলাইয়। লওয়া কি ঘায় ? :. 

ভগবান্-স্দান প্রতিগ্রহ ভাবন! দ্বারা স্থন্দররূপে সব তুমির সাধন! 

হয়। 

" অঞ্জুন--ভাল করিয়। ইহ! বলিয়া দাও । 



৬২ ৃ বাঙ্গালায় গীতা অধ্যয়ন । 

ভগবান্__যাহ। বলিতেছি তাহাত ভাল করিয়াই বলিতেছি। 

মনোযোগ কর। মহাদেব নিজশক্তি উমাকে দেখিয়! যত আনন্দ পান 

--এত আনন্দ আর কেহই তাহাকে দিতে পারে না । কারণ উম৷ 

অপেক্ষা মহাদেবকে আর কেহই এত ভালবাঁদিতে পারে না। রাধ! 

আমাকে দেখিয়া যত আনন্দ পান ও আমাকে যত আনন্দ প্রদান 
করেন এত আনন্দ কি আর কেহ পায় বা দিতে পারে ? সীতা রামকে 

দেখিয়। যত আনন্দ পান ততকি মার কেহ পায় বা রামকে দিতে 

পারে? পারেন! । তুমি বখন ভাবনা কর ব্রন্গের শ্ানন্দ-স্ফুরণ, 

শর্তি, ঘারাই হয় তখন তুমি করুশাময়ী জগণ্ প্রনবিনী জগণ্ড জননী 
স্দিনন্দ শক্তিরূপিণী ভূব;নখরী?কই তোনার যাহ। কিছু আছে তাহা 

দান করিয়। দাও। চক্ষু তাহ।কে দাও, শ্রুতি তাহাকে দাও, বাক্ 

তাহাকে দাঁও-_সর্ববন্থ দাও । কেন দিবে জান ? তুমি চক্ষুরাদি পাইয়া- 
ছিলে তাহার নিকট হইতে, কিন্তু স্বেচ্ছাচাঁর করিয়া ইহাদ্িগকে কলঙ্কিত 
করিয়। ফেলিয়াছ। ইহাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে ফিরাইয়া 

দাও। কিন্তু ভূমি বাঁচিয়৷ থাকিয়া! কন্ম করিবে কিরূপে ? সেইজন্য 

তাহার নিকটে প্রতিগ্রহ কর। চক্ষু কর্ণ বাক্ ইত্যাদি যাহা পাইলে 

তাহ! মায়ের, তাহ শক্তির । কাজেই তুমি এখন মায়ের চক্ষু দিয়া 

দেখিবে, মায়ের কর্ণ দিয়। শুনিবে, মাতার বাক্ দিয় কথা কহিবে। 

মায়ের মন দিয়া ভাবন। করিবে । বল দেখি তুমি এখন কি দেখিবে, 

কি শুনিবে, কি বলিবে, কি ভাবিবে ? মা কি দেখেন-__মা দেখেন 
সর্বব বস্তুতে আপন লাদরের উপাস্যকে, মা শুনেন সর্বৰ শব্দে তীহারই 
কথা। মা বলেন বাক্য দ্বারা তাহারই কথ।-_বা1 কথা কন তাহারই 

সঙ্গে, সর্বদা নাম করেন তীহারই, সর্ববদ| ভাবনা করেন তীাহাকেই। 

তুমিও যখন সর্ববদা মায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত চক্ষুকর্ণ. বাকের 
লদব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হও ,তখন আন্ দেখা, আন্ কথ। শুনা, '্সান্ 
কথ! কওয়।, আন ভাবা আর থাকে কি? দান প্রতিগ্রছে এইরূপে সব 
তুমির সাধন! হয়। 



( ৬৩ ) 

অর্থাৎ শ্রুতিমতে “তান্নময়ং ছি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ”--মন 
হইতেছে অন্নময়, প্রাণ হইতেছে জলময় ইহা হইলেও মনের স্বভাব £ 
স্পন্দশক্তি ও চিশক্তির অভাব হেতু প্রাণ চিদাত্বার অধীন 

বলিয়া প্রাণনিরোধে মন নিরোধ হইবার কোন বাধা নাই। সেইজন্) 

বলিতেছেন--_“এধঃশব্দেন কাষ্ঠবাচিনা ততকার্ধ্যজবলনশক্তিলক্ষাতে। 
দূষড অর্থাত শিলার কদাচিশ চলনশক্তি ও জ্বলনশক্তি থাকা সম্ভব 

হইলেও হইতে পারে কিন্তু মনের স্পন্দ বিষয়ে বা অনুভব বিষয়ে যে 

শক্তি নাই ইহা নিশ্চিত। চঞ্চল প্রাণবাঁধুর শক্তি হইতেছে স্পন্দ- 
শক্তি ইহা কিন্ত্র জড়। আত্মার স্বচ্ছ যে চিৎশক্তি--তাহ! সর্বত্র 

গমন করে-_সর্নবকাঁলই থাকে চিশুশক্তি ও স্পন্দশক্তির সম্বন্ধ যোগে 
মনের কল্পনা ইহ! কিন্ত্র মিথ্যা সমুত্পন্ন ও মিথ্যা জ্ঞান স্বরূপ । 

মনটাকেই অবিদ্া ও মায়া বলে। মনটা পরম অজ্ঞান ও সংসার বিষ 
প্রদ। যদি চিতশক্তি ওস্পন্দশক্তি এক যোগে সঙ্কল্প কল্পনা না করে তবে 

দৃশ্য বলিয়! কিছুই থাঁকে না,কাঁজেই সংসার ভয়ও থাকে না। বায়ুর যে 

ম্পন্দশক্তি তাহ। যদি চি না চেতন! দ্বার! চেতিত বা চেতনাকার প্রাপ্ত 

হয় তখন সে চিতুশক্তি দ্বারা চিৎএর অন্তঃ সঙ্বল্পবশে চিত্ততা 

প্রাপ্ত হয়। চিত্ট| স্ররূপতঃ চিৎই | ইহ! মিথ বালকের যক্ষদর্শনের 

মত ইহ] মিথ্যা । চিশুঞএ খণ্ডমগুলাকাঁর স্পন্দরূপ নাই বলিয়া চিতই 

পরমার্থ। (ন বিগ্ভতে খণ্ডমগুলাকাঁর স্পন্দরূপাণি যন্তাং তথা 

বিধাচিদ্েব যণ্ড তস্মাৎ পরমার্থ ইত্যর্থঃ)। চিত শন্তাব ষে চিন্তা তাহাকে 

বাঁধ করিতে খণ্ডন করিতে কে সমর্থ ? দেবরাজ ইন্দ্--_যিনি পরমেশ্বর 

তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে কে পারে £ এখনৰল দেখি অচিতের 

সম্বন্ধি কি চি হইতে পারে ? সম্বন্দি না থাকিলে সম্বন্ধ হয় কার 

সঙ্গে ? মনটা কোন স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে । তাহা চিও নহে জড়ও 

নহে । মনটা তুচ্ছ অনির্ববাচ্য যৎ কিঞ্চিত বস্তু । যখন মনের সঙ্গে 

কাহারও সম্বন্ধ নাই তখন মনটাই বা কি আর মনের উতুপত্তিই ঝা 

কিরূপ ? চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এই উভয়ের মিলনকে যে মন বল! 

হয় তাহাই ব! কিরূপ ? চিৎশক্তিতে মিলিত হুইলে মন ত থাকে ন। 



(॥ ৬৪ ) 

শক্তি শিবোন্ুখী হইলে শক্তিই শিব হইয়া যায়। তবে সঙ্গ হইবে 

কিরূপে ? হয় হস্তী প্রভৃতির অপলাপ যদ্দি হয় অথবা রাজার সঙ্গ ন৷ 

হইলে সেনাত্ব কি থাকে ? অতএব রাম হছুষ্ট স্বভাব চিত্ত ভ্রিজগতে 

কোথাও নাই । সম্যক্ভঞান বা তত্বজ্ঞান জনম্মিলে চিত্তের নাশ হয় 

তৎপুর্বেবে নহে । মিথ্যা মনটা পরমার্থতঃ নাই তথাপি তত্বজ্ঞানের 
পর্বে ইহ! বু আপদের মুল । 

ম1 ত্বমস্তঃ কচিত কিধিং সন্থল্লয় মহাঁমতে । 

মনঃ সক্কল্লকং রাম যন্মান্নাস্তাৎ কুত্রচিৎ ॥ ৮ 

তুমি অন্তরে কখন কোনরূপ সন্বল্প করিও না। মন সঙ্কল্প জাত- 

ইহ কুত্রাপি নাই। হেমুনে! হে মননশীল অপলমাগ জ্ঞান সম্তৃত। 
কল্পনারূপী মুগতৃষ্কিকাঁকে তোমার হৃদয় মরুতে সম্যগজ্ন দ্বারা শান্ত 

কর। মনের স্বরূপ কিছুই নাই এবং মনট! জড় এজন্য এটা সর্বদাই 

সৃত। মৃত হইয়! ইহ! যে অন্যকে মারিতেছে এই চি্বশ পরিবন্তিতা 

মৌর্খ পরম্পরা অতি বিচিত্র । যার আত্ম! নাই, দেহ নাই, আধার 
নাই, আকার নাই, সেই যে সকলকে ভক্ষণ করিতেছে এই মৌখ? 
বাস্তব অতি বিচিত্র। কোন সামগ্রী নাই তথাপি মন যে হনন কর্তা 

হয় ইহাকে তুমি নীলোৎপলদলাঘাতে মস্তক দলিত হইল মনে করিতে 

পার। যে জড় মুক অন্ধ মনের দ্বারা নিহত হয় তাহাকে চন্দ্র কিরণে 

দ্ধ হইতেছে মনে করিতে পাঁর। মিথ্যা সন্করে জন্বা, মিথা|তে স্থিতি, 
অন্বেষণ করিলেও যাহাকে দেখা যায়না এমন মনের আবার শক্তি কি 

তাই বল। মাঁয়াতে সকলই হয় তাই লোলম্বভাব চিত্তের দ্বারা লোকে 

অভিভূত হয়। মুর্খেরই যত আপদ। অঙ্ছানের সাহাধ্যে মুখতার 
কুদৃষ্টি। মনের এই মুখ তার জন্য স্থষ্টি অবিচার সিদ্ধা। জীব নিজ 

মুর্খতাতেই দিন দিন শীর্ণ হইতেছে। যাহা দেখ সমস্তই ভ্রান্তি, 
সু্রিটাই ভ্রান্তি। যে অসৎ মনকে বশীভূত করিতে না পারে সে 
উপদেশের পাত্র নেে। “্যঃ শক্তে। ন বশীকর্ত্ং নাঁসৌ বাম- 



(৬৫ ) 

পদিশ্যতে” ১১৩1 অসৎ মনকে বশীভূত ষে করিতে না পারে সে 

মোহের আচ্ছাদনে সতাকে আবৃত দেখিয়া! বৃথা অজ্ঞান গর্ভে ডুবিয়! 
থাকে | | 

উপশম ১৪ সর্গ3 | 

স্বচিভ্ভ নিরূপণ । 

বশিষ্ঠ__সংসাঁর সাগরের অসার কল্লোলে অর্থাৎ বিষয় স্থখাভিলাষে 

মানুষ নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে। আত্মস্তখ লাভ ভিন্ন ইহ! যাইবে না। 

আঁতলাভ কিরূপে হইবে তাঁহার উপাঁয় নামি এই শাস্ত্রে বলিতেছি ॥ 

অন্ধ যাহারা তাহারা ইহা দেখে ন!; চক্ষু থাঁকিয়াও যদি কেহ ছুরদৃষ্ 
বশতঃ ইহ] না দেখে তবে এই স্থন্দর পুষ্পকানন তাহাকে দেখাইয়। 

লাভ কি? কুষ্ঠ রোগে ঘঘ'র প্রাণ যে তাহাকে গন্ধ তত্ব পরীক্ষা! করিতে 
বলে কোন্ মুখ? মদদিরাঘূর্ণিতেক্ষণ মন্তজনকে ধর্ম্মসাক্ষিত্থে নিযুক্ত 
করে কে? শ্মশানস্থ মৃত দেহকে শত শত বার্তা ্িজ্ঞাসা করে 

কে? সন্দেহ ভগ্নের জন্য মুর্খকে কে জিজ্ঞাস। করে ? কোন্ পপ্ডিতই 

বা মুখকে শাসন করে ? (৬) 

রাম-কিরূপ শিষ্যকে উপদেশ দিতে হয়? 

বশিষ্ঠ--আঁশা গর্ভে, মুক আর অন্ধ মনোরূপ যে সর্প আ্ববদা 
রহিয়াছে তাহাকে যে জয় করেন! সেই ছুর্ববদ্ধিকে উপদেশ দিতে 

নাই। ্ 

রাম--তবে যে বলা হয় বিবেকীর পক্ষেও মনোজয় পহজ 

নহে ? 

"বশষ্ট-মন্টাত বস্কৃতঃ নাইই-যেমন মনট। নাই সেই মনত 
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জিতই। যে শিলা নাই তাহ! নিকটে: থাকিলেও দূরেই রহিয়াছে। 
মনটা অসৎ তথাপি এটাকে যে ছূর্ববদ্ধি জয় করে'রীঁ তাহাকে মনো- 
রূপ সর্পের ভোগরূপ বিষ প্রথমে মুঙ্ছ৷ আানিয়! শেষে মৃত্যুকে প্রাপ্ত 
করায়। 

রাম মনটা মানুষের মধ্যে গাকিয়া তবে কোন্ কাধ্য করে ? 

বশিষ্ঠ-_মনট! ত নাইই, তগাপি ভ্রমে যেটা বোঁধ হয় তাহ! অনি 

তুঙ্ছ। বাস্মবিক এটার কোন কাঁ্যই নাই। জ্ঞানী যিনি তিনি 

জানেন আত্মা ঞাণশক্তির স্পন্দনে ইন্দিয় সকলকে ন্দধন্মে নিযুক্ত 
করেন--প্রাণ প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের প্রয়োজন যাহা 
তাহ] সংগ্রহ করে। আত্মা সাক্ষীন্গরূপ থাকিয়া জ্ঞানেক্দরিয় ও কন্মেন্দ্িয়- 

কেও শক্তি দেন_-মনের কৃত্য নাই। প্রাণ সকলের শক্তি হইতেছে 

স্পন্দন, পরমাত্মার শক্তি হইতেছে জন্।ন বা অন্ুভব, ইন্দ্রিযের শক্তি 

হইতেছে সংগ্রহ--এই হিনের মিলনে ব্যবহ।রিক কা্য্য হয় । সকল বস্তর 

সমস্ত ব্যবহার শক্তি সর্বনিন্মাণ কর্ত। আত্মারই অংশ এতগ্ব্যতিরিক্ত 

মন আদি শব্দ বাচ্য পৃথক শন্তি নাই। 

রাম--মন ন। থাকে না! গাঁকুক কিন্তু জীব ত জাছে চিত্তও ত 

আছে ? | 

বশিষ্ঠ- চেতনের অধিষ্ঠাতা জীব-_জীব জীব করিয়া জগণ্ড 'জন্ধ | 

লোকে বলে চিত্তাখ্য মন হইতেছে জীন ঠৈতন্তের লাগাম ; ইন্দ্রিয- 

গণ অশ ইত্যাদি । আত্মা বাতিরিক্ত চেতন যদি থাকে তাহ ত অচেতন । 

“নান্যোতোস্তি দ্রষ্ট। নান্যোতোস্তি আতা” এই আগন্িমতে ব্রন্মাতিরিক্ত 

অন্য চেতন ত নাই। চিন্তও ত অসৎ। তার আবার শক্তি কি 

থাকিবে ? মনের দ্বারা দগ্ধ দৃষ্টি মানুষের ছুঃখপরম্পর! দেখিয়! দেখিয়া 

আমার হৃদয় করুণাক্রান্ত হইতেছে-_ইহাও মুগ্ধ জনের মত পরিতণ্ড 
হইতেছে। কিন্তু বল দেখি মূর্খের কি জন্য শোক করে? শোকের 
বিষয়ও বাস্তবিকই নাই। “হুঃখায়েব হি জায়ন্তে করভাঃ প্রাকৃতান্তথা” 

গর্দিভ ও প্রাকৃত লৌক সকল দুঃখের জন্যই জন্মগ্রহণ করে। সমুক্রে 

বুদবুদের মত মুঢুগণ বিলাশেরই জন্য হড়দেহে আবিভূতি হয়। 



( ৬৭ ) 

রাম- জীবের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ করা কি ভাল নহে? 

বশিষ্ঠ--কয়টী জীবের জন্য ভুঃখ করিবে ? 

কিয়ন্তঃ পশ্য পশবঃ প্রত্যহ প্রতিমণ্ডলম্। 

সুনাবন্ডিনিহন্যান্তে কৈ বাত্রপরিদেবনা ॥১৭ 

প্রতি মগ্ডলে- প্রতি 'দেশে_-প্রত্যহ কত পশুকে পশুহিংস! স্থানের 

( কষাই খানার ) পুরুষেরা মে সংহাঁর করিতেছে তাহাদের জন্য খেদ 

করে কে? ক্ষমা জাত অর্থাৎ ভূমিতে উদ্ভব জন্কসমুদয়ের 

মধ্যে বায়ু কত দংশ মশক যে বিনাশ করিতেছে তাহাদের জন্য 

কে খেদ করে ? পুলিন্দানি জনগণ পর্ববতে পর্বতে লক্ষ লক্ষ মৃগ' বধ 

করিতেছে, সুগ্গম জলচর সমূহকে জলে স্ুলের৷ সংহাঁর করিতেছে, 

বুহৎ মণ্ল্য ক্ষুদ্র মত্স্যকে গ্রাস করিতেছে, বল কে তাহাদের জন্য 

খেদ করে ? 

মক্ষিক। ক্ষুধিত হইয়! অণুকণার মত শ্মুদ্র যুকডিস্ব ভক্ষণ করিতেছে, 

কোশকার কীট (উণনাভিঃ) সেই মঞ্ষিক। ভক্ষণ করিতেছে, দংশ ঝ 

বন মক্ষিকা ভর্ণনাভিকে, ভেক আাবার সেই বনমক্ষিকাকে, সর্প 

ভেককে, গরুড়াদি সর্পকে, নকুল ও সর্পকে, মার্জজাঁর নকুলকে, কুকুর 
মাঁজ্ভারকে, ভল্লংক কুকুরকে, ব্যাপ্র ভল্লংককে, সিংহ ব্যাঘ্রকে, শরভ 
( অষ্টপদ জন্তু বিশেষ) সিংহকে, মন্ত মেঘকে লঙ্ঘন করিতে গিয়। 

শরভ এাণত্যাগ করিতেছে ; মেঘ আবার বায়ু কর্তৃক বিনষ্ট, বায়, গিরি 
দ্বারা রুদ্ধ,গিরিসমুহ বজ দ্বার! নিস্পেষিত,বজ ইন্দ্র কর্তৃক বশীভূত, ইন্দ্রও 
বিষুট কনক বশীভূত; সেই বিষুণ মওস্ত কৃন্দাদি জন্তভাবপ্রাপ্ত 
হইতেছেন ; সর্ববন্নই বুহড জন্তু গাঁরেলগ্ন ক্ষুদ্র কীট মত ক্ষুদ্ধ জীবকে 

ভক্ষণ করিতে । 

বিধুঃ মত্হ্য কৃর্মা বরাহাদি তীর্য্যগ জন্কতে শবতাঁর হয়েন। “অনেন 

জীবেনাস্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি”--এই সঙ্কল্প করিয়া 

বি্ণুই জীবাত্ম! দ্বারা জীব্ভাবে সর্বব জন্থুর শরীরে প্রবেশ করিয়! 

সর্ববজন্থুর আত্মারূণপে অবস্থিত । 



(৬৮) ূ 
ভূত মণ্ডল অর্থাত প্রাণিবৃন্দ অতীন্র আধিভৌতিক ছুঃখে আলুন 

এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দুঃখে বিশীর্ণ হইতেছে । ইহার! 

মোহবশতঃ পরস্পরকে ভক্ষণ করিতেছে এবং উত্তরকালে ভক্ষণ 

করিবার জন্য ইদানীং রক্ষা করিতেছে । মশক মণ্কুনাদি এবং পিপী- 
লিকাগণ সর্বদাই মরিতেছে সর্বদাই দন্মিতেছে । জলকোশে বা জলাশয়ে 

মণস্থ, ইভ € একপ্রকার জলজন্ক) মকর প্রভৃতি, ভূমিগর্ভে বৃশ্চিকাদি 

কীটগণ, তান্তরীক্ষে আাকশপক্ষী ( ইহাঁর। আকাশেই পরিভ্রমণ করে, 

আকাশেই প্রনব করে ; প্রসূৃত ডিন্ব ভূপ তত না হইতেই শাবক নির্গত 

হইয়। আকাশে উড়িয়। যাঁর-__তগুক্ষণা পক্ষোদগম হয় বলিয়া) 

বনবীথিতে (বনপথে ) সিংহ ব্যাত্র মৃগাদি কতই জন্মিতেছে মরিতেছে। 

প্রাণিদিগের অঙ্গে কৃমি, মণ্কুণ স্থাররে ঘুণ বা কাষ্ঠকৃমি এবং জঘনক 
ব! ভ্রমরের আকার কাষ্ঠ কাঁট প্রভৃতি । প্রস্তরেগ কীট ভেক ঘুণা্দি 

হইতেছে বিষ্ঠাতেও কীট জনম্বিতেছে। জীবের জনন মরণ অসংখ্য অজজ্্ 
আনন্দ রোদন সর্বব্। চলিতেছে । অনবরত মরিতেছে, অনবরত 

জন্মিতেছে-_সর্ববদা! সংসার ভ্রমণে যুক্ত-_-ইহাদের জন্য ছুঃখই বাকি 

করিবে আনন্দই বাকি? 

রাঁম-_জীনে দয়। কি করিতে হইবে না ? 

বশিষ্ঠ--দয়! কর কিন্তু ইহাদের 'জনন মরণে উদাসীন থাকিও । 

বক্ষপত্রের মত ষে সকল জীব পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে ও মরিতেছে 
তাহাদের জন্য তুমি কি করিতে পাঁর ? 

যঃ গ্রবৃস্তঃ কুবুদ্ধীন।ং দয়াবান্ ছুঃখ মার্জনে। 

স্বগতচ্ছত্রনিস্মুস্ট সূর্য্যাংশু খিছ্ভতে নভঃ ॥৩৭ 

যিনি দয়াবান্ হুইয়। কুবুদ্ধি জনগণের ভ্রঃখ মার্ঞনে প্রবুত্ত তিনি 

আপন মস্তুকে ছত্র ধরিয়। সমস্ত সূর্য্যের কির নিবারণ করিয়। যাওয়ার 

মত বুথাই শ্রম করেন। ' 



( ৬৯ ] 

ন তির্যযগ সমধর্মাণ উপদেশ্যা নরাভূবি । 

কথার্থ কথনেনার্থঃ ক! স্থাণু নিকটে বনে 0৩৮ 

পশু পক্ষীর সমধন্মী মানুষকে উপদেশ করিতে নাই-_ তাহাদিগকে 

উপদেশ দেওয়া আর বন্ভূমিতে স্থাণর নিকটে উপদেশ করা 

একই । 

কিং কিল স্ফ।রমনসাং পশুনাঞ্ বিশেষণম্। 

কৃষ্যন্তে পশবে রজ্জব! মনসা চেতমঃ ॥৩৯ 

বিষয়ে যাহারা মন ছড়াইয়। রাখিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আঁর 

পশুদিগের সঙ্গে প্রভেদ কি? পশুগণ রক্জু দ্বার৷ শাকৃন্ট হয় আর 

এরূপ লেক বিষয় লম্পট মনের দ্বার আকৃষ্ট হয়। 

স্বচিত্তপন্কমগ্নাণ।ং স্ব নাশারদ্ধকম্মাণাম্। 

মূর্খাণাঁমাপদং দৃষ্ট্ প্ররুদন্ত্য ল! আপি ॥৪০ 

আপন চিত্তের লয় বিক্ষেপরূপ পঙ্ষেমগ্ন এবং আরব কন্মে নিজের 

বিনাশে প্রবৃত্ত মুখ্খদিগের দুর্দশা! দেখিয়া! পাষাণ রোদন করে। 
যাহারা নিজের চিত্ত জয় করে না, ভ্গ্ানী তাহাদের সমস্ত ছুঃখদ] দশা, 

পৃথিবীর সমস্ত ধূলি মার্জন করার ন্যায় অশক্য মনে করেন । 

উপদেশ দিয় দুঃখ কর। তাহাদেরই হয় যাহার! চিত্তকে জয় 

করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ব করে অথব। যাহার! চিন্ত জয় করিয়াছে । এখন 
প্রকৃত কথা শ্রবণ কর। 

মন নাই__অতএব কল্পনা 'ত্যাগ কর। না কর মন তোমাকে 
বেতালের ন্যায় হত্য।! করিবে। যাব আাত্মতন্ব বিস্মৃত হইয়! মুঢ়ের 
মত থাকিবে তাৰ তোমার মনোসর্প উদিত হইবেই | হে অরিন্দম ! 

এখন তুমি জানিয়াছ যে চিত্ত সঙ্ল্প দ্বারাই বর্ধিত হয় অতএব শীঘ্র 



€ এ ) 

সঙ্কল পরিত্যাগ কর। “পঙ্কলাত বধতে চিন্তং তদেবাশু 

পরিত্যজ |” ৪৫ | 

যদি দৃশ্য আশ্রয় কর তবে সচিন্ত, হইয়া বদ্ধ হইবে-দৃশ্ ত্যাগ 

কর অচিত্ত হইয়া মুক্ত হইবে। দৃশ্য হইতেছে ত্রিগুণাস্মক, মাঁয়। 

ময়--ইহা আশ্রয় না করিয়া অচিত্ত হইয়া.মুক্ত হইয়া যাও। 

নাহং নেদমিতি ধ্যায়ংস্তিষ্ঠ ত্বমচলাচলঃ । 

অনস্তাকাশ স্ক।শ হৃদয়োহদয়েশ্বরঃ ॥18৮ 

আহংএর ভিতরেই দৃশ্ট -অহং কিছু নয় বাহিরের কোন কিছু নয় 
এই ভাবনা করিয়া তুমি পর্ববতের মত স্থির হইয়। খাক--অনন্ত হৃদয়া- 

কাশ সঙ্কাশ হৃদয়েশ্বর আত্মাকে লইয়! থাক ! অহং এবং ইদং এই 

দ্বিত্বময়ী কল্পনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া! আত্মাকে ভাবিয়া স্থস্থির 

হও | 

রাম--অহং আর ইদং ত্যাগ করিলে কি থাকিল যে তাহা লয় 

স্থির হইবে ? 

বশিষ্ঠ-_দষ্ট, দৃশ্য দর্শনের অন্তরালে ব্রিপুটীর সাক্ষী ভাবে স্থিত 
আপন আত্মাকে ভাবিয়। ভ।বিয়। স্থির হও । চাক্ষুষ ত্রিপুটীর মত 
রাসনাদি ত্রিপুটী অর্থাৎ স্বাদ, স্বাদক ত্যাগ করিয়া অনুভবের অতীত 

যে স্বাদ তাহার ধ্যান করিয়া আত্মময় হও । অনুভবনীয় যাহা তাহারও 

শনুভবিতা হও-_“আমি জানি” ইহারও শেষ সীমায় গিয়। অবলম্বনশুন্য 

হুও। জাগ্রত স্বপ্ন স্যুপ্ডতি- ভব ভাবন।--ভাবাভাব দশ! ত্য।গ করিয়া 

আত্মভাবন! কর, আত্মস্থ হও। আপনাকে আপনি ভাবন ছাড়িয়া 

যদি চেত্য ( বহিম্মুখত। ) ভাবনা কর তবে অতি ছুঃখদায়িনী চিত্তত: 

দশ প্রান্ত হইবে। হৃদগ়গহবরে আত্ম।-সিংহ চিন্তশৃঙ্খলে বদ্ধ__ত্বরূপের 
জ্ঞান শুনাইয়! চিত্তশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত কর। পরমাত্মদশ! 



উৎসব। 

অগ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিধ্যসি। 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্ভি হি বিপধ্যয়ে । 

সপ্তাহ “হারার তরারস-. - 

২৫শ বর্ষ । ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল । ৃ ৮ম সংখ্য।। 

স্পা পও 

অতীতে ৷ 

সুদূর অতীতে 
প্রেম ভর। গীতে 

বাজায়ে গিয়াছে বাঁশী, 

সে স্থুর লহরী 
আজি বুকে ধরি 

চলেছে যমুন! ভাসি । 

যমুনারি কুলে 

কদন্বেরি মূলে 
কি মন ভোলান গান, 

পৃরাত গগণ 
প্রেমেতে মগন 

হতো ব্রজবাঁল।-প্রাণ। 

ভরা জোছনায় 

মধুর নিশায় 

ফুটিয়। উঠিত ফুল, 



২৫৮ উতুসব। 

ডাকিত বাঁশরী 
রাধ। নাম ধরি 

ভরায়ে যমুন। কুল । 

নূপুর মুখর] 

বিরহ কাতরা 

পাশরিয়। লাজ মান, 

ছটিত সকলে 
কাল! পাবে বলে 

দুর করি অভিমান । 
কর্দত্ঘ বাসর 

বিরহ কাতর 

সে যমুনা নাহি তথা, 

সরে গেছে দূরে 

অভিমান ভরে 

পরাঁণে বেজেছে ব্যথ।1 

নিশীথ পবনে 
নিকুগ্ত কাননে 

তেমনি না ফুল দোলে, 

সে স্থুর লহরী 

রাধা রাধ। করি 

আর ন। বাতাসে খেলে । 

নাহি রাধ! নাম 

নাহি বাকা শ্তাম 

নাচে না ষমুন। ভুলেঃ 

ব্যথিত পরাণে 

কাতর রোদনে 

আছাড়ি পড়িছে কুলে। 

শ্রীমনীমোহন মুখোপাধ্যায় । 



" হুঃখের কথা ও হুঃখ প্রতিকারের কথা । 

তুমিত শুধু ছুঃখের কথাই কও -_অন্থবিধার কথাই কও--_কিস্ত--কিন্ত 
আবার কেন? 

ছুঃখ পাই, সর্ব! অন্থপিধ। ভোগ করি, সর্বদা ব্যাধির আক্রমণের যাতনা 
পাই, কোথাও কিছু নাই__-একট। উপলক্ষ্য ধরিয়া নানা প্রকারে পীড়িত হই-_ 
কোন শক্তি না৯, কোন সামর্থয নাই-__কেবল য।তনা, কেবল দুঃখ-_-তাই ত 
দুঃখের কথ।ই বাহির হয়। | 

ক্ষুদ্র হইয়া! থাকিলেই দুখ আসিবে। 

আমি কি ইচ্ছ৷ করিয়! ক্ষুদ্র হইয়৷ থাকি ? শক্তি নাই, সামর্থ নাই তাইত 

ছঃখ হয়। ভগবান্ আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া স্থজন করিয়াছেন তাই আমি ক্ষুদ্র। 

তুমি কি তাহ! জানন! বপিয়াই আপনাকে ক্ষুদ্র কল্পনা করিয়। রাখিয়াছ। 
তুমি তোমার স্বরূপের কথা একটু শ্রবণ কর, করিয়া যাহ! বলি তাহ! নিত্য 

অভ্যাস করিতে থাক, যে পরিমাণে অগ্যাসকে দুঢ় করিতে পারিবে--সেই 
পরিমাণে সেই অনস্তের কথা স্মরণ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই 

£খ তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিনে। ভগবান কাহাকেও ক্ষুদ্র 

করেন নাই, যার ষত জ্ঞানের অভাব সে তত ক্ষুদ্র। বৃহৎ হও-_বুছৎ 

ভাবনা করিতে শিক্ষা কর, দুঃখ থাকিবে ন|। 

কর্ণে শুনি কিন্ত কাজের সময় ত যে ছুঃখ সেই ছঃখই থাকে--কে।নই 

প্রতীকার হয় না। 

ভাল করিয়া শ্রবণও হয় না, মননও হয় না আব শ্রবণ মননের পরে যে 

ধান তাহারও অভ্যাস কর না--কেমন করিয়! প্রতীকার হইবে তাই বল? 

ভাল করিয়! আবার শ্রবণ কর,করিয়] যাহ! বলি নিত্য সাধ্যমত অভ্যাস করিতে 

থাক, নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবে। 

আচ্ছ। বল, আমি মনোযোগ করিয়। শুনিব ও যাহ? টি বলবে তাৰ! 

করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। 



২৬5 উতসব। 

শ্রবণ কর। তুমি ক্ষুদ্র নও। তুমি আত্মা--তুমি চৈতন্ত। আত্ম৷ বা 
চৈতন্ত ব। চিৎ কখন ক্ষুদ্র হন ন1। 

আত্মা বাচৈতন্ত বা চিৎ কোন্ বস্ত তাহ। শুনি মাত্র কিন্ত জানিত না| 
আমি কি এই বস্তু? আত্ম! বা চৈতন্ত বা চিৎ এই বস্তই কি আমি? 

“দেছে' চৈতন্ত যখন থাকেন না তখন ত কোন কিছুর অনুভবই হয় ন1। 
চৈঠন্ত না থাকিলে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, তোমার মন, সমস্তই ত জড় প্রায় 

পড়িয়া! থাকে । তবে চৈতন্তই ত অনুভব করেন। সেই চৈতন্তকেই সকলে 

আমি আমি করে। আমি যে দেহে আছি-_ইহার অনুভব সকলেই করে। 

বেশ কয়িয়৷ দেখ আমি আছি-_-এই অনুভূতির সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

তাহা নাই সতা। কিন্তু এই চৈতন্ত কোন বস্ত্র ? এইটি বুঝিতে পারিয়া 
সর্বদ] যখন ই'হার ম্মরখ কঞ্িতে পারিবে--তখন তোমার কোন দুঃখ থাকিবে 

না। তুমি বৃহৎ হুইয়া যাইবে। বুহতের নিকটে ছুঃখ ষাইতে পারেন] । 
পরম সত্যকে “আমিই তাই” বণিয় ধ্যান কর-_মায়ার কুহক তাহার কৃপায় 

তোগার নিকটেও নিরন্ত হইরা যাইবে, তিনিই নিরস্ত করিয়া দিবেন । তুমি ব্রহ্ 

ভাবে, পরমাস্। ভাবে স্থিতি লাভ করিবে । জীবভাবে ছুঃখ, ভয়, দৈন্য যা 

কিছু__পরামাস্মা ভাবে দুঃখ ভয় দৈন্য কোন কিছুই নাই। শুধুই আনন্দ, 

নিরতিশয় আননদ। আচ্ছ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্ত তুমি 
কি দেখিয়াছ ? | 

.. যেবস্ত সকণকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে তাহাকেই ত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 

বন্ত বল যায়। 

এমন বন্ত কিদেখ? . 

আকাশকেই দেখি ইহ! সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কেননা আকাশ পরিদৃশ/মান্ 

সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া আছে। 

তাই বটে। কিন্তু আকাশকে দেখিতে পাও? 

-. এই ধে মাথার উপরে সমন্তাৎ প্রনারিত হইয়া ঝুপিতেছে তাহাকেত 

সকলেই দেখে--ইহাইত আকাশ। 

.. ' আকাশ কত বড় তাহার ধারণ। তোমার নাই। আকাশকে দেখ যায় ন|। 

_ আকাশ শুন্ঠমত। লোকে আকাশকে নীল দেখে। কিন্তু আকাশের কোন 



হঃখৈর কথ] ও দুঃখ প্রতিকারের কথ! । ২৬১ 

বণনাই। তথাপি যে নীল দেখায়, তাহার কারণ চ*ক্ষের দৃষ্টিশক্তি কতক দূর 
পরাস্ত চলে-_-এই দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। যেখানে আর দৃষ্টি চলেনা সেখানে 
চ*ক্ষের তারকায় যে নীলিম! থাকে তাহাই শূন্যে উৎন্গিপ্ত হইয়া শূন্য আকাশকে 

নীল মত দেখায় | ইহ ভ্রম। 

আকাশের সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছেন কেন ? 

পরম, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম ইনিই সর্বাপেক্ষা! বু -সর্বাপেক্ষা সর্ব 

ব্যাপী। ইহার সম্বন্ধে ্থঞ্চিৎ ধারণা না থাকিলে তুমি খগণ্ডকে 
অথণও্ড দেখাইবে কি করিয়া? ষেক্ষুদ্র হুইয়া রহিয়াছে সে আপনার সত্য 

স্বরূপ বুহত্তমকে ভাবন। ন। করিতে পারিলে এই মিথ্যা ক্ষুদ্রত্ব কোন প্রকারেই 

দূর করিতে পারিবে না। সেইজন্ত আকাশের ধারণ] করিতে বলিতেছি। 

চিদ্দাকাশ, চিত্তাকাশ এবং মহাকাশ এই আকাশের সঙ্গে চিৎবস্তর কথঞ্চিৎ 

সাৃশ্তঠ আছে বলিয়া আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ বস্তকে আকাশ ধরিয়াই ধারণ! 

করাইতে চাই। মাতে হিতকারিণী শ্রতিও এই উপায় দেখাইতেছেন। 

শ্রুতি কি এই উপায় দ্রেখাইয়াছেন? দেখাইতেছেন। জনক রাজার 
সভাতে ভগবান যাজ্ঞবন্ধ্যের গহিত ব্রাহ্মণগণের বিবাদ উপস্থিত হুষ্টলে গর্গকন্ত! 
বাচক্রবী-_ গাগা ব্রহ্গতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন_-সকল বস্তকে ব্যাপিয়া 

রহিয়াছে কে? ভগবান্ যাল্ঞবন্ক্য উত্তর করেন--.আকাশ। গাগরখ পুনরায় 

প্রশ্ন করেন- চতুর্দশ ভূবন ব্যাপী-_-তদপেক্ষাও বৃহৎ আকাশকে কে ব্যাপিয়া 
আছেন? 

“কশ্মিন, খন্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি” ভগবান্ যাজ্ঞবন্ধ্য উত্তরে 

বলেন-_ আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনি ব্রহ্ম । 

বুবিতেছি এখন বলুন আকাশের ধারণ! কিরূপে করিতে হয়? 

আকাশ শৃন্তই। তোমার হস্তমুষ্টিতে কতকগুলি কীাকর রাখিয়া যখন 

তুমি হস্তকে মুষ্টি্ধ কর আর কেহ যদ্দি জিজ্ঞাসা করে হাতে কি আছে, 

তুমি কি উত্তর দাও? | 

উত্তরে বলি--হাতের ভিতরে ক।কর আছে। 

কাকরগুপি মৃষ্টির নিয়ছিদ্র দিয়! বাছির করিয়া দির! যদি জিজ্ত/স। কর! 

যায় এখন হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে? 

হাতে কিছুই নাই ইহাইত বলি। 



২৬২ উদ্সব। 

হাতে কিছুই নাই ইহ! বলিতে পার না। হস্তমুষ্টির ভিতরে আকাশ আছে। 
তবেই দেখ সব বাহির করিয়! দিলে যাহ? থাকে তাহ! আকাশ । এই গৃহের 
ভিতরে কত বন্ত আছে-_ইহাদের সঙ্গে আকাশও আছে। আবার গৃহের 
সমস্ত বস্ত বাহির করিয়া দ্রিলেও শুদ্ধ আকাশই থাকে । এখন দেখ আকাশও 

বড়। যে পৃথিবীর উপরে তুমি দীড়াইয়। আছ, ইহার উপরে অস্তরীক্ষ মণ্ডল, 
তরুদ্ধে ন্বর্ঁলোক, তাহারও উপরে জন, মহ ও সত্যলোক | 

এই সপ্তভীবনের কথা বল! হইয়াছে। তাহার৪ উপরে আকাশ। 
আবার পৃথিবীর নিয়ে অতল, বিতল, স্থুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং 

পাতাল এই সপ্তপোক। ইহার নিয়েও আকাশ। আকাশ কত বড় 

বুঝিতেছ ? 

অতি বিশ্ময়কর। "আকাশকে ত শুন্তই বলিতেছেন। চতুদ্দশ ভূবন 

শুন্য ঝুলিতেছে ? 

ঝুলিতেছে নয়__ঘুরিতেছে । 
ঘুরিতেছে ? 

সমস্ত জগং অতি বেগে ঘুরিতেছে। প্রতি অণুপরমাণু অতি বেগে 
ঘুরিতেছে। বিজ্ঞান মে ইলেক্ট্রন, প্রোটন এর কথা বলে তৎসমস্তই অতি 

বেগে ঘুরিতেছে । জগতে এমন কোন বস্ত নাই যাহা গতিশীল নহে। বিজ্ঞান 
প্রবলবেগে ঘুর্ণমান ইলেকট্রন, প্রোটনের কথা বলতেছে, কিন্তু সকল বস্ত 

ঘুরিতেছে কিরূপে-_কে ইহা্িগকে ঘুরাইতেছে? 

কিরূপে সকল বস্তু শূন্যে ঘুরিতেছে ? 

এই সীমাশুন বু5ৎ হইতেও বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতেও বৃহত্তম আকাশকে 

যিনি পরিবেষ্টন করিয়। আছেন তিনিই পরমেশ্বরঃ পরণ্যোম, পরমাআ্, চিৎ 

আনন্দ । আকাশের মধ্যে এই চতুর্দশ ভূবন মপিবিন্দুবৎ। ুয্য কেরণে 

ত্রস রেণুবৎ অনন্ত ব্রদ্াণ্ড এগ পরমাত্মীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, লয় 

হইতেছে। ব্রন্দাণ্ড না থাকিলেও এই মহাশুন্য মহাব্যোম এই পরমাত্ম। 

চিরদিন একভাবেই অবস্থান করিতেছেন। তাহার অভাব কোথাও নাই, 
কখনও নাই। 

এখন দেন অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়। অনন্ত ব্রহ্মা যে ঘুরিতে ছে-_ 

ইহাদিগকে নাচাইতেছে কে? 



দুঃখের কথা ও ছুঃথ প্রতিকারের কথ । ২৬৩ 

পরমাখ্া-সদ গ্ির-_-সদ1 শীস্ত--মনেজৎ সর্প্রকীৰ কম্পন শুন্য । 

পরম্যত্বা ভিন্ন আর যাহ৷ কিছু তাহাই স্পন্দন ঘুক্ত_ কম্পনদশীল। 

পরমাত্মা! সর্বশক্তিমান । শক্তির ছুট স্বভাব অর্থাৎ শক্তি স্পন্দ ও অম্পন্দ 

স্বভাব বিশিষ্টা। শান্ত পরমাত্মাতে অশাগ্ত শক্তির স্কুরণ যখন হয় তখন শক্তির 

মধ্যে দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতে থাকে । শক্তির একপ্রকার স্পন্দনে ইহ পরমাত্মার 

দিকে আকুষ্ট হয়, অন্যপ্রকার গতিতে ইহ! ষেন পরমাস্মা হইতে সরিয়া যাইতে 

থাকে | চুম্বক একদিকে লৌহকে আকর্ষণ করে অন্যার্দকে লৌহকে দুরে 
সরাইয় দেয় । এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সর্বত্র চলিতেছে বলিয়। সমস্ত বস্তই 
ঘুরিতেছে। কোন বস্ত কেন্দ্র মুখে এবং কেন্দ্র বাহি:র বিপরাত মুতো যখন 
আকর্ধিত হয় তখন সেই বন্তকে ঘুরিতেই হইবে। ৃ 

যে আত্ম সমস্ত জগৎকে আপুরণ করিয়া শাস্তভাবে দীড়।ইয়। আছেন 

তাহার শক্তি যখন শিবোনুখী হইতেছেন তখন শক্তি আর 

শক্তি থাকেন না শক্তিই শিব হইয়া যান- আত্ম! হইয়! যান । 

নাদাত্মন। গ্রবুদ্ধ৷ স| নিরাময়পদো মুখী | 

শিবোন্ুুখী যদ] শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাস্থৃত। ॥ 

বন্ধ নিগুণ ও সগুণ। নিগুণ যিনি তিনি শঞ্ি বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, 

সগুণ যিনি তিনি শক্তি জড়িত। এই শক্তি হইতে নাদ, তাহা হইতে বিন্দু। 

বিন্দু শিবময় শক্তিময় ও উভয় ময়। এই কঠিন স্থষ্টিতত্ব এখানকার আলোচ্য 
বিষয় নহে। 

পরমাত্মা আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক--আকাশ অপেক্ষাও লুষ্মা। ইহ! 

অপেক্ষা! বৃহৎ বস্ত আর নাই। আকাশকে ত দেখাও যাঁর না, স্প করাও 

যায় না। তবে আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ যিনি তাহাকে আর দেখ] যাইবে 

কিরপে? 

না-_-পরমাত্মা বাক্ ও মনের অগোচর। তীহাকে কোন ক্ছি দিয়াই ধর 

ছেশায়! যায় না। শুধু বিশ্বাস কর তিনিই একমাত্র সত্য বস্ত অন্ত যাহ1 কিছু 
ইঞ্জ্িয় গোচর তাহ!ই মায়িক তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাকে অগ্রাহা করিয়। সত্য 



২৬৪ উত্সব । 

আত্মার কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই তখন তোমার উদ্ধারের জন্ত ধ্যানের 

গোচর হইবেন। এই জগ্ত বলা হয় প্লক্ষযালক্ষ স্বরূপা সা ব্যাপ্য রুৎস্বং 
ব্যবস্থিতা” যিনি শুন্ঠ হইতেও শৃন্ত, যিনি মহাব্যোম--শ্রুতি ষে অক্ষর, পরম- 

ব্যোমকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন প্ৰন্মিন্ দেবা! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ* বেদস্তত 
সমস্ত দেবতা ধাহাতে বাস করেন তিনিই 

“শুষ্ঠং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা” 

আপনা হইতে অভিন্ন আপনার তেজে আপনার বরেণ্যং ভর্গে সমস্ত শৃন্তাকে 
পরিপূর্ণ করিয়া! রাখিয়াছেন । আবার- 

শৃম্তং তদখিলং লৌকং বিলোক্য পরমেশ্বরী | 
বভাব রূপ মপরং তষস! কেবলেন হি। 
স৷ ভিন্নাঞ্জন সঙ্কাশ! দ্রংস্টাঞ্চিত বরানন1। 
বিশাল লোচন1 নারী বভৃব তনু মধ্যগা ॥ 

নিরাকার! হইয়াঁও সাকার ইনি হয়েন। 

নিরাকার! চ সাকার! সৈব নানাভিধানভূৎ | ইত্যাদি । 

আচ্ছ। এই যাহা! আপনি ধারণ। করাইতেছেন তাহাকে বিশ্ব।স করিলেই 

কি আমার জীবন সফল হইবে? আমি সমস্ত দুঃখ হইতে, মৃত্যু সংসার সাগর 

হইতে উদ্ধার পাইব? 

ষদ্দি ভাগাবশে অর্থাৎ সুক্ৃতি বশে উগ্র বিশ্বাস করিতে পার তবে তিনি 

প্রসন্ন হইয়! যাহাতে সর্বদ। তাহাকে স্মরণ করিতে পার তাহাই করিয়া দিবেন! 

তিনিই বুঝাইয়! দিবেন “সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ,» তিনিই 

সর্ধবরূপমপ্ী আর এই জগতের সকল বস্ত্ই দেবীময় ! তুমি তখন আপনিই 
বলিতে পারিবে “অতোহহ্ং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্__-দবই তুমি 
বলিয়া আমি মা পরমেশ্বরীকে সর্ব! স্বভাবে সর্বমুগ্িতে প্রণাম করি। শাস্ত্রে 

ইহাঁও পাওয়। যায় *অথ যে বিষমে হূর্গমে চাতিসঙ্কটে ভয়ার্তাঃ সম্তঃ শরণং গতাঃ 

তেষাং তস্ত চ ভক্তিরহিতেন ম্মরণ মাত্রেণাপি তজ্জন্যং ভয়াদদিকং ন ভবস্তি”__ 

বর্দি ভক্তি নাও থাকে তথাপি ম্মরণ মাত্রেই তোমাকে তিনি অভয় দিয়! দিবেন । 

এই জন্য বল! হইতেছেণ্ক্ষণমাত্রমপি দেবী ম্মরণং বিন] ন ক্ষপনীক়্ম্” | একক্ষণও 



দুঃখের কথা ও দুঃখ প্রতীকারের কথা । ২৬৫ 

দেবী ম্মরণ বিনা ক্ষয় করিও ন1। ব্রহ্ম বা ব্রঙ্গময়ীই ষখন একমাত্র সত্য__ 
পরং সতা, আর ইনিই গন মকলকে ক্রোড়ীভূত করিয়1 রাখিয়াছেন-_তিনিই 
যখন সমস্ত জগৎকে পরিপৃরিত করিয়া দাড়াইয়৷ আছেন তখন তাহাকে সর্বদা 

স্মরণ করা না বাইবে কেন? তাই শাস্ত্র বলিতে ছেন-_ 

স্বপং স্তিষন্ ব্রজন্-মার্গে গ্রলপন্ ভোজনে রতঃ। 
কীর্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচোত বন্ধনাৎ ॥ 

নিদ্রার সময়ে, কোথাও অবস্থান কালে, পথভ্রমন সময়ে, কথা কহিবার 

সময়ে, ভোজনে রত হইয়াঁও--অর্থাৎ সকল সময়ে যিনি দেবার কীর্তন করেন 

দেবীকে স্মরণ করেন--পরমাত্মাকে বিস্থৃত হয়েন না তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়েন। 

আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । ভগ্ন হৃদয়ে আশ দিতে-_ 

আ51। শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহত নাই। 

শাস্ত্র এই রূপ ম্মরণে কাহাকেও বিমুখ করেন না! সকল প্রকার মানুষই, 

সকল জাতি নরনারী এইরূপ উপসনাক্ অধিকারী | আকাশাদীনি ভূতানি-_ 

ব্রহ্মরূপতয়। নিত্যমৃপান্তানি ; মেরুমন্দার পুর্ববাশ্চ পর্বতা বিবিধাঁ; নদীনদাদয়, 

বাপীকৃপতড়াগাঁদ, বনানি, উত্তম অধম মানুষ, বিধি নিষেধাদি, বন্ধ্যা অবন্ধ্যা 

প্রভৃতি-ব্রদ্মদপতয়! মর্ববমুপান্তং | 

সকলের জন্য এইরূপ উপাসনার বিধি থাকিলেও উপাসনার বিশেষ বিধিও 

উপযুক্ত অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট আছে। 

পূর্ব্রে যে বলিলেন ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভাবনায় বৃহৎ করাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাহাই 

কি এখন বলিবেন? 

ই! তাহাই বলিব। তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়। লইয়! ছঃখ ভোগ কর 
বাস্তবিক তিনি ক্ষুদ্র নহেন। তুমি যে ভাব তুমি শক্তিহীন সামর্যহীন-__ ইহা 

ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু এই ভ্রাস্তিই এত স্দীর্থ কালযাবত করিয়া আমিতেছ 

যে ইহাকে ভ্রান্তি বলিয়া অগ্রাহ করাও যেন তোমার সাধ্যাতীত। কিন্ত 

আত্মার সম্বন্ধে যে কথ শুনিলে তাহাতে সহজে বিচার করিতে পারিবে যে 

্াত্মা এত সুস্, এত সর্বব্যাপী যে ইহার অংশ হইতেই পারে না। 

এই বিষয়টি একটু ধারণ! করিয়া দিন। 

চং 



২৬৬ উত্সব । 

কেন ইহ! পিজ্ঞাসা করিতেছ তাহ! ভালরূপে বুঝিয়৷ জিজ্ঞাস করিতেছ ত? 

বাস্তবিক ক্ষুদ্র বলিয়া কোন কিছুই নাই। এই যেশাস্ত্র বলিতেছেন 

ত্রহ্মরূপতয়। সর্ধ্বমুপাঁস্যম্” এই উপাপন! সেই বৃহৎ বস্তুকে সর্বদ] স্মরণের জন্ত | 
বৃহৎ বস্তর ভাবন সর্বদ1 করিতে পারিলে--সকল বস্তকে ব্র্গরূপে ভাবন! 

করিতে পারিলে এই হইবে যে, যে চৈতন্তকে-__ষে আমি কে- ক্ষুদ্র ভাঁবয়। 

ভাবিয়--শক্তিহীন, সামর্থাহীন কল্পন1 করিয়। আমি নিজের কল্পিত ছুঃখে সর্ব 

কষ্ট পাইতেছি-_.সই জীব ভাবও, সেই জীব চৈতন্যও ব্রহ্ম ইহার পিকে দৃষ্টি 
পড়িবে । প্রথমে ত ইহা ধারণাঁয় আসুক পরে উপাসনা দ্বারা ইহার অনুভব 

হইবে। ইহারই জন্ত চৈতন্য বস্ত যে কখন খণ্ডিত হন না-_যাহাকে জীবাত্ম! 

বলি ঠিনি বাস্তবিক সেই পরদাত্মব ই--ইগা অন্ততঃ ধিচার পূর্বক জীনিতে চাই 
যে ইহ! পূণ সত্য কথ! । 

আচ্ছা! বেশ বলিয়াছ। ইহার উত্তর অতি সহজ। এখন দেখ ইহা' 

কত সত্য কথা । আকাশ যে সর্বব্যাপী তাহ] ত বুঝিয়াছ। আবার এই 

সীমাশুন্য আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই চৈতন্য, তিনিই চিৎ, 
তিনি পরমেশ্বর, তিনিই পরমব্রহ্ধ, তিনিই জীবের মধো আত্ম । 

আকাশের ত অংশ হয় না--আকাশের খণ্ডও হয় না । 

কেন হয় না? আকাশ অতি স্স্ম? এই অতি অতি্থক্ম সর্বব্যাপক 

চৈতন্যের খণ্ড হইবে কিরূপে? কাজেই তোমার মধ্যে যে চৈতন্য, যে আত্মা 

আছেন তিনি9 সদ| পুর্ণ, সদা অখণ্ড । ইহার মধ্যেও সর্বশক্তি আছে। 
তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র বলিক্! ধারণ। করিয়া! রাখিয়াছ শক্তিহীন-__সামর্থাহীন 

বণিয়! স্থির করিয়। রাখিয়াছ.তাহ। অত্যন্ত মিথ্যা---অত্যন্ত ভ্রম | 

আপনি যুক্তি দিয়! বুঝাইয়! দিতেছেন, আমিও বিচারে ইহ! বুঝিতেছি 
কিন্ত আমিই যে পরমাত্মা ইহাত অনুভব করিতে পারিতেছি ন1। 

না---তাহাত পারিবে না। সেইজন্য উপাসনা করিতে হুইবে। 

উপাসনার কথ! পরে বলিতেছি | এক্ষণে উপাসনার ভিত্তিটি যাহ! তাহাই 

বিশেষরূপে ম্মরণ করিতে প্রাণপণ কর। ইহাই উপাসনার প্রথম অঙ্গ। 
সকলেই ইহ] সর্বদ? স্মরণে রাখিতে পারে। 

বলুন ইহ! সর্ববদ] স্মরণে রাখিব কিরূপে ? 



দুঃখের কথা ও চুংখ প্রতীকারের কথা । ২৬৭ 

দেখ আকাশকেও যিনি ওতপ্রোত ভাবে পরিবেষ্টন করিয়। রাখিয়াছেন 

তিনিই ত সর্বশক্তিমান পরমাত্মী। আকাশকে তুমি আমি সর্বদা 

দেখিতেছি__সর্বদা বুঝিতেছি যে আকাঁশ আমার উর্ধে অধে, উত্তরে দক্ষিণে, 
পূর্বের পশ্চিমে__মাকাশের মধ্যেই সমস্ত--আবার ভিতরেও আকাশ, বাহিরেও 
আকাশ । আবার আকাশ ধাহার ক্রোড়ীভূত সেই পরমাআ্মীর মধ্যেই যে 

সমন্ত ইহাত সকলেই বুঝিতে পারে । তুমিই পরমাত্মা ইহা যদি অনুভবে নাও 

আনিতে পার তথাপি পরমায্মীই যে সর্ধদ1 আমার সঙ্গে আছেন, আকাশের 

মত সর্বদাই তিনি আমাকে তোমাঁকে সকলকে ক্রোড়ে ধরিয়া রাঁখিয়াছেন ইহা 

সকলে স্মরণ করিতে পারিবে না কেন? 

এই পরমাত্মা গুরুরূপে দেখ] দিয়া থাকেন। গুরু সর্বদা আমার সঙ্গে 

আছেন-__ইহাই সর্বশেষ্ঠ স্মরণ! ইহ] সকলেই পারে--শার সকলেরই মুক্তির 

অভয় লাভ করিবার প্রথম নিঃশ্রেণী বা! সিড়ি । ব্রন্গ সর্বদা আমার সঙ্গে, 

ব্রহ্মময়ী সর্বদা আমার সঙ্গে, মা] সর্বদ! আমার সঙ্গে, ইহাই সর্বদ! স্মরণে 
রাঁখ। তবেই আর কেন কিছুতেই ভীত হইবে না। মা ধার সঙ্গে তার 

আর ভয়কি? দেকিযমের ভয়ও করে? মাঁষে সকলকে রক্ষা করেন-_ 

তিনিই ষে সর্বশভ্তিমমী, তিনি যে ঝড় করুণামন্ী মা_তিনি ত কখন আমাকে 

ত্যাগ করেন না-আমি কেন তাহাকে ভুলিয়া তাহার জগৎ-খেলার রঙ্গে 

অন্তমনস্ক হইব? সব তিনি সব তিনি ইহ1 ভাবিয়! সব সহা করিয়া, তার নাম 

করিতে করিতে সব অগ্রাহ করিতে পারিব নাকেন? তার রঙ্গ তিনি যাই 

করুণ, আমি তাঁর ম্মরণে সব অগ্রাহ করিয়! ছুর্গা ছুর্গী রাম রাম করিতে 

পারিব না কেন? দুর্গা যে পরমাত্মা, রাম ষে পরণাত্মী-_ইহ। সর্বদ! ভাবনা 

করিতে করিতে জীবাত্মাই যে পরমাত্মা ইহার অনুভবের জন্য উপাসন৷ 

করিতে হইবে। এখন আমর। উপাসনার কথ। বলিব। 



স্ুকৃতি অজ্জন। 
ব্যক্তিবল আর জাতিই বল, নারীইঈ বল আর নরই বল- ঈশ্বরকে ভাল 

বাসিতে যে পারিলন! সে ভালবাপিবে ভোগকে--বিষয় ভোগকে | অক্ঞানীই 

বৃথা! ভোগের দিকে ধাবমান হয় “অজ্ঞনীব সদ! ভোগাননুধাবসি কিং মুট়। 

ছুরস্ত লোককে শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। 

ভোগ মানুষকে করিতেই হইবে। হয় ঈশ্বরকে ভোগকর আর ইহ] 

যদ্দি না কর তবে বিষয় ভোগ কর। এই ছয়ের মধ্যে আর কোন পথ নাই। 

ঈশ্বর ভেগ যদি কর তবে ক্রমে দাসভাবে ভোগ, অংশাংশি ভাবে ভে।গ শেষে 

পূর্ণ ভাবে এক হইয়] ঈ্বর ভাবে স্থিতি-_ইহা লাভ করিবে। নার যদি সর্ব্দ। 
বিষম ভোগে আসক্ত থাক তবে “ভজ্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বমম্ পরমাত্মনম্ 

অভাবয়ন্*ভঞ্জি পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থিত নিরতিশস্ন হখস্বরূপ অখণ্ড পরমাআ্মীকে আর 
ভাবিতে পারিলেনা তখন বল নিরস্তর ছুঃখরূপ তরঙ্গ মাল। ভাগিতেছে ভাঙ্গিতেছে 

যে ভবসাগরে “কথং পরং তীর মণাগ্য়োজ্জনো-বল এই ভবসাগরের পরপারে 
যাইবে কিরপে? তখন অজ্ঞান বন্থির জাণা তোমাকে নিরস্তুর দগ্ধ করিবে। 

তুমি স্বরুত পাতক দ্বারা আপনাকে আপনি ক্রমে অধে আনয়ন করিবে 
আর ”বিমোক্ষ শঙ্ক! নচ তে ভবিষ্যতি” তোমার আর মুক্ত হইবার কোন 

উপায়ই হইবেন | 

তবেইত হইল ক্ষণস্থ।য়ী গত ভোগ, দেহ ভোগ, মনোৌভোগ-_এই সমস্ত 

ভোগকে অগ্রাহ্া করিয়-বিষয় ভোগকে ভাল ন! বাপিয়৷ ঈর্বর ভোগের দিকে 

যাই চল। অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাপি এস। ঈশ্বরকে ভাল বসিতে না পাঁরিলে 

তোমার সবই বিফল হইল! 
ভাল বাদিবে কিরূপে? 

ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর কিছু করিত5ও আজ্ঞা করিয়।ছেন-_-এই বিশ্বাস শান্তর 
ও গুরু সাহায্যে দৃঢ় কর-_করিয়! ঈশ্বরের আভ্ঞ। পালনে দৃ়-প্রযত্ব করিতে 
করিতে সংসার পথে চলিতে থাক-_ক্রমে তাহার অনুগ্রহ অনুভবে আদপিবে 

তখন সেই “ভালর” “বাস” বা স্থান যিনি তীহাক্ষে ভাল বািতে পারিবে। 

ঈশ্বর আছেন ঈশ্বরের আজ্ঞ। আছে__ইহার উপরে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না? 
কি করিব তবে? 



স্থকৃতি অর্জন। . ২৬৯ 

কেন জন্মেন। অগ্রে তাহ। নিশ্চয় কর। 

কেন জন্মেনা? 

স্ুকৃতি না! থাকিলে তীগ্ার আজ্ঞাপালন রূপ ভজন করা যায় না। 

স্বক্কৃতি না৷ থাকিলে ভজন হয় না-একথ1! কোথায় পাওয়া যাইতেছে? 

--গীতাতে। 

ন মাং দুষ্কৃতিনে। মঢ়াঃ প্রপদ্যস্তে নরাধ।ধমাঃ | 

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা। আন্ুরং ভাবমাত্িতাঃ ॥ ৭১৫ গীতা 

মন্দকন্দ্ম য|হারা অনেক করিরা ফেলিয়াছে, এখনও যাহারা মন্দ কর্ম 

ছাঁড়িতে পারে না তাহার দুষ্কৃতিশালা । দুঙ্ব'ভকারীগণ পাপকারী,ইহার! পাপের 

সঙ্গে নিত্যবুক্ত । কেন ইহার। পাপ করে? ইহারা মুঢ় বলিয়া-_ইহার! সত্য 

অনত্যের--আত্মা অনাত্ম।(র বিচর বিহীন বলিয়! | 'অর্থাৎ যাহার! পাপকর্মম 

করে তাহাদের চিত্ত 'অশুদ্ধ--চিন্ত রাগদেষ যুক্ত ইহাদের চিত্ত ভাল লাগ! 

মন্দলাগায় সর্বদ। ব্যাকুল। ইহার! সর্বান্ুন্দর ঈশ্বরকে জানিতে টীয় না তাই 

ঈশ্বর ছাড়িয়া! যেখানে সেখানে ভাললাগা মন্দপাগার ফাদে পড়ে _-আত্মা 

অনাক্সমর বিচার ইহারা করিতে পারেনা বলিয়াই মূঢ় হইয়া ছঙ্কৃতি করে। 
ইহারাই নরাধম | নরের মধ্যে অধম বা নিকৃষ্ট ইহারা। কেন জান? 

যাহারা আমার নান আমার রূপ আমার গুণ, আমার লীলা আমার স্বরূপ কিছুই 

জানেন! বা জানিতে চায় ন! অর্থাৎ যাহার! আমাকে ভাল বাঁসিতে পারেন 

তাহার! প্রাকৃত বিষরে আপক্ত--তাহারা বিষয় ভোগ স্রখে মত্ত-_এই জন্ 

ইহারা নরাধম। 

ইহাদের এরূপ দুর্বধ্ধ হয় কেন? 

হয় কেন জান? মায়া ইহাদের জন হরণ করেন। মারার ছলনায় 

ইহারা দেহকেই আত্মারপে ভ্রম করে--তাঁই ইহাদের বিবেক সামর্থ্য 

থাকে না। 

ইহার] কি করিয়? জীবন কাটায়? 

দত্ত, দর্প” অভিমান, ক্রোধ, কঠিন বাক্য প্রয়োগ ইহাই ইহাদের 

কাধ্য। ইহারা অসুর ভ।ব আশ্রক্ন করিয়। হিংস| মিথ্যা লইয়াই থাকে । 
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ুন্কতিকারী মুঢ়, নরাধম, মায়াহতভ্তান, আস্মর প্রর্কৃতির লোক সমূহই 
আমার শরণে আইসে না। 

বুঝিতেছ-_মায়াদার। যাহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন, স্বরূপানন্দ আবৃত তাহারা 

অনাত্মা ষে দেহ তাহাকেই আত্মা মনে করিয়া, দেহাঁভিমানে নিজের স্ত্রী পুত্রের 

দেহি পুষ্টির জন্ঠ দুষ্ৃতি বা পাঁপ করে, পাঁপ করিতে করিতে মুঢ় হইয়! যায় ; 
ইহাদের বিবেক সামর্থা থাকেনা সেই জন্ত ইহাবা পুরুষাধম হইয়! পুরুষাধমেরই 
সেবা করে. পুরুষোত্ুম যে আমি আমার শরণাপন্ন হয় না। 

মুড, নরাধম, মায়াপহাত জ্ঞান এবং অন্ুর ভাবাশ্রিত-- এই সমস্ত অজ্ঞানীর 

অজ্ঞানের কি কিছু ইতর বিশেষ আছে? 

আছে বৈকি | আমার পন্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই কেবল বিষয় ভৌগেই 

আসক্ত এইরূপ লে।ক মুঢ়। আমার সম্বন্ধে সামান্ত জ্ঞান আছে কিন্তু হৃদয় 
আমার কাছে আইসে না_-আমার নামে, আমার রূপে, আমার লীলায়, আমার 
স্বরূপে ইহাদের হৃদয় নড়েনা, হৃদয় গলে না, ইহারা নরাধম। আমার প্রর্ষের 

জ্ঞান আছে কিন্তু ঈশ্বর আছেন ইহা অসম্তব-_-এই অসস্তাবনায় ইহাদের 
প্রত জ্ঞান অপহৃত এইরূপ লোক মায়াপহ্ত জ্ঞান। আর আমার এখর্ষ্যাদির 

দুদৃঢ় জ্ঞানও আছে কিন্তু তন্দার তাহার! আমাকেই ঘ্বেষ করে__বলে ঈশ্বর 
আবার কে আমিই ঈশ্বর-এইরূপ লোক অন্থর ভাবাশ্রিত। প্রথম প্রকারের 

অজ্ঞানী পশুর মত, দ্বিতীয় ম!গুষ হইয়াছে কিন্তু নরাধম ;? তৃতীয় ও চতুর্থ বিকৃত 
জ্ঞানী । 

আচ্ছা_মায়। ইহাদের জ্ঞান হরণ কখেন--তবে ইহাদের দোষ কি? 

ইহাদিগকে নরাধম কেন বল? 

মায় আমার মোহ উৎপাদিকা শক্তি। এই শক্তিও যেমন মানুষের মধ্যে 
আছে সেইরূপ আমার মোহবিনাশকারিণী শক্তিও ত মানুষের মধ্যে আছে। 

আমার মায়! বড় ছুরত্াায়! সত্য--কারণ ইনি সকল মানুষকে মোহযুক্ত করান | 
কিন্ত আমিও ত জীবের সঙ্গে আছি। আর অমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি 

আমাকে আশ্রয় কর, আমার শরণীপন্ন হও আমিই তোমাদিগকে মায়ার হস্ত 
হুইতে উদ্ধার করিব। ইহার আমার কথ! শুনে না--এইদিকে পৌরুষ 
দেখার না তাই ত ইহারা কর্ম পায়, জগতে- নান। বিপদ আনয়ন করে। 



স্থকৃতি অজ্ভুন.। ২৭১ 

ইহার মায়ার কাধ্য বিন! আপত্তিতে করিবে, ভোগ লালসার দিকে প্রাণপণে 

ছুটিবে কিন্ধ আমাকে লইয়া! আনন্দ করিবে না--ইহাদের ছূর্গীতি হইবে না 
ত হইবে কাহাদের ? 

আচ্ছা--্যাহারা অনেক দুক্বন্ম করিয়। ফেলিয়াছে তাহারাও কি তোমার 

শরণ[পনন হইতে পারে ? 

পারে। ছুস্কতির জন্ত যখন মানুষ আম।কে ভাল বাসিতে পারে না তখন 

স্থকৃতি উপার্জনের জন্ত প্রথমেই চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম হইতে স্থক্ৃতি 

উপার্জনের সুবিধা যাহাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহাদের সহজেই আমার উপরে 

ভালবাদ। জন্মে। নুকৃতি উপার্জনের জন্তই সংলার আশ্রম। অন্ত জাতি শুধু 

সংসার করে । আমি বলিতেছি সংসারকে আশ্রম করিয়। সংসার কর। সেইজস্ত 

আমি নিয়ম করিয়। দিয়াছি পিতা মাতা সাজিয়া আমিই আছি। পিতা 'মাতাঁর 

সেবা কর। আচার্ষা অতিথি হইয়া আমিই আমি-_আচার্ধ্য অতিথির সেবা 
কর। সংসারের সকলের মধ্যে আমিই বিরাজ করিতেছি তাই সকলের সেবায় 
আমার সেবা করিতেছ মনে কর । গামিই সব সাজিয়। আছি-_ইহার শিক্ষা 

গ্রথম হইতেই লাভ করিতে থাক। পিতা মাত। প্রত্যক্ষ দেবত। ইহা ভুলিও 
না। পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর। প্রথম হইতেই আচাঁর পালন করিতে 

শিক্ষা কর। কারণ আচাঁরই প্রথম ধর্ম। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ আহার ভিন্ন 
অমেধ্য আহার করিও না। আচার আহার ম্বান ইত্যাদি আমায় আজ্ঞামত 

করিতে থাক। প্রথম হইতে যে সংসারে এইরূপ অভ্যাস ধরান হয় সে 

ংসারের নরনারী বহুদৃস্কতি হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ঘোর কলিধুগে যখন 

সমস্ত বিপর্যস্ত হইয়। যায় তখন নানাবিধ হুস্কৃতি হইয়। গেলেও সৎসঙ্গ ও সংশান্্র 

আশ্রয় করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ডাকার অভ্যাস করিতে হয়। 

ডাকা, সেবা! কর! এবং দান কর! ইহা দ্বারাই কলিকালে মুক্তি উপাজ্জিত হয়। 

কলিকালে দান দ্বারা সহজেই হুষ্কৃতির খণ্ডন হয়। যাহাদের সামর্থ্য আছে 

তাহার! দান করিবেন সঙ্গে সঙ্গে ডাকার অভ্যাস ও সেবার অভ্যাস রাখিবেন। 

ইহার পরে স্বধর্ম পালনে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। স্বধন্মে থাকিয়া 

উপাসনা করিতে করিতে আমার উপর ভালবাস! জন্মিবে। 

বলা হইল দুন্কৃতি আছেঃ পাপ আছে বলিয়া! মানুষ ভগবানকে ভাল 

বাঁদিতে পারে না। সেইজন্ত কিছু স্থুককৃতি উপার্জন করিতে হুইবে। ইহাই 
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প্রথম কথ! | যে ভাকার কথা বল! হইল, ডাঁকিতে ডাকিতে দেব! করা এবং 

ভাঁকিতে ডাকিতে দান কর1--এখানে ডাকাকেই মুখ্য করিতে হুইবে। নাঁম 

কর! ইহাই এই কলিষুগের সর্বসাধারণের মুখ্য সাধনা । সব কর কিন্তু-নাম 
করাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন কর। সর্বনাম করিতে অভ্যাস কয়িয়া 

ফেলিতে হুইবে। প্রথম প্রথম ইহ! প্রায় ভুল হইবে । ভুল হউক আবার 

কর। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক নাম কর। প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিয়! 

বিছানায় না বসিয়া ভূমিতে উপবেশন কর, করিয়া মনকে অন্ত কিছু ভাবনার 

অবসর না৷ দিয়! ঘন ঘন নাম কর ততক্ষণ ধরিয়া নাম কর যতক্ষণ না নাম 

করিতে করিতে 'ভাল লাগে! কিছুদিন অভ্যাসেই বুঝিবে নাম সরস হইয়! 

আসিতেছে । লক্ষ্য রাখিবে মনকে অন্ত চিন্তা না করিতে দিবার জন্য প্রথম 

প্রথম নাম করিতেছ। ক্রমে ঈশ্বর ভাবনায় রস পাইবে । 

ছুঙ্কতি দূর করিবার জন্য "আহার আচার স্নান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ডাকা, 

সেবা ও দান এইগুলি ধর্মাচরণ | সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম কোন বস্তু তাহা 

পালন করিতে থাক। 'অহিংদা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না কওয়াঃ ব্রহ্গচর্য্য 
করা এই সমস্ত বিষয়ে আপন! হইতে রুচি লাগিবে। এইভাবে স্তুতি উপার্জন 

করিতে পারিলে তবে ভগবানকে ভজন। করিতে ইচ্ছ৷ হইবে । তাই গীত! 

বলিতেছেন-- 

চতুর্বখ! ভঞ্জন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্ঞুন। 

আর্ত ভিজ্ঞানুরর্থাঁথী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 

কেহ আর্ত হুইয়! ভজিবে, কেহ জিজ্ঞাস্ু, কেহ অর্থাঘীর কেহ বা জ্ঞানী হইয়] 

তজনা করিবে । ইহারা প্রথমেই দুঙ্কৃঠি খণ্ডন জঞ্ত স্থরুতি উপার্জন করেন । 

ইহাদের মধো জ্ঞানীর ভজনই শ্রেঠ ভজন। ধাহারা এই রিষর বিশেষরূপে 
ধারণ! করিতে ইচ্ছ। করেন তাইারা গীতার ৭১৩ শ্লোকও বিশেষভাবে 

আলোচন! করিয়! লইবেন। 



নীরস জপ। 

পরকে উপদেশ দিতে বেশ পার। ভাবের কবিতাও লিখিতে পার, গ্রস্থ 

লিখিয়৷ সমাজকে উন্নত করিবার জন্ত কত কি করিতে পার, বার্ষিক অধিবেশনে 

ধর্মপ্রচার করিতে পার, বাছা বাছ। শ্রতিবাক্য লইয়৷ কত রঙে ভঙ্গে তোমার 

ঙ্গে ষাহাদিগের না মিলে তাহাদিগকে ঠারে ঠোরে বোকা বানাইতে পার, 

কিন্ত হে পধোপদেষ্টা-তোমার আপনার উপদেশ কতটুকু হইল? হে জগৎ 
রক্ষাব্রতধারিন্! তোমার নিজের রক্ষা কতটুকু হইল? হে সংসার-হিতার্থ 

গৃহস্থধর্শরক্ষাকারিন্! বল! বল! তোমার অসপ্বন্ধ প্রলাপ কতটুকু রোধ 

করিতে পারিলে? জপকালে কি বুঝিতে পার অনম্বন্ধ প্রলাপের প্রসার 

কতদূর ? তোমায় কোথায় ফেলিয় দিয়া মন অসমন্বন্ত প্রলাপ করিতে করিতে 

ছুটাছুটি করে, নিত্যই করে-_-এর প্রতিকার কি করিলে বল? 

হতাখ হইলে ত কোন ফল নাই। ঠিক শাস্ত্র মত চলন। তাই ফল হয় ন1। 
ঘঃ শাস্্বিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ, ন স সিদ্ধি সমাপ্পোতি ন স্ুখং ন 

পরাং গতিম্ ॥ এই কথাটা শ্রী ভগবানের । যর্দি নিজের ইচ্ছামত অন্ত কিছু না 

মানিয়া, শুচি অশুচি বিচার না করিয়ণ, বিছানায় বপিয়!, বা চর্মমপাতৃক। অঙ্গে 

ধরিয়৷ ভগবান্কে ডাঁকিলে সিদ্ধি হইবে মনে ভাব,তবে তুমিই নিতাস্ত ত্রান্ত । তুমি 
যে ত্রাস্ত তাহার অন্য প্রমাণের আবশ্তক কি? তোমার নিজের দিকেই চাওন। 

কেন? বয়সওত হইল। যাঁহোক তাহোক চেষ্টাও ত করিতেছ, কিন্তু সেই 

খাঁড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া। প্রত্যহ মন খারাপ হওয়া, আর 

সেই মনকে ভাল করিবার জন্ত একটু ডাকা । আর কোন দিন মনে একটু রস 
পাওয়া, কোন দিন বিষাঁদমুখে কিছুই হইল না বলিয়! হতাশ হইয়! উঠিয়া 

আসা। এই কি তোমার ধর্মের উন্নতি ? তোমায় কোন উন্নতিই হয় নাই, 

তোমার কোন দিন ভাল হওয়াটাও মনের প্রতারণ। মাত্র । ভাল করিয়া! দেখ, 

ইহ] বেশ বুঝিতে পারিবে । 

কেন হয় না জান? তুমি কখন বৈরাগা অভ্যান কর নাই, কখন বিষাদ- 

যোগী হইতে সাধন! কর নাই! তোমার বিষাদ আসে সত্য, কিন্ত একটু স্বাদ 
রং | 
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পাইলেই তুমি বে'হুস হইয়া] যাও। একটু স্থখ পাইলেই তুমি শ্রীভগবানকে তুলিয়! 
যাও। গংসারে একটু হাসি-মুখ দেখিলে তুমি বেশ থাক। ইহাকে ব্যাদ 
যোগ বলে না। 

আজ যাহাকে হাসিতে দেখিতেছ, সে ষে পরমুহুর্তেই কাদিবে__ইহা কি 
হাঁসির সময়েই ভাবিতে পার ? আজ্ যাগাকে আলিঙ্গন করিতেছঃকাল তাহাকে 

যে বিসর্জন দিতে হইবে-_ইহা কি আলিঙ্গনকালেই তোমার মনে পড়ে ? শাঁজ 

হতিকাগৃহের আলোকে যাহার মুখ দেখিয়। স্থখে বুক ভরিয়! যায় কাল শ্শান 

বহ্ির ভীষণ আলোকে তাহার মুখ দেখিতে হইযে--ইহ1 কি একবারও ভাবিতে 

পার? 

সুখ ভোগ করিবে কি? তোমাদের শিয়রে কে দীড়াইয়। রহিয়াছে তাহ। কি 

দেখ? “তেরে শিরপর যম খাঁড়। হ্যাঁয়” সাধুর এই বলিয়া লোককে কাতর 
করেন, করিয়৷ বলেন, ভগবানকে ডাক । কাতর না হইয়া, মনকে কাতর ন। 

করিয়া,তুমি উপাসনা কি করিবে বল? বালক ভয়ানক অস্থির হইয়। রহিয়াছে-_ 

আপন ব্যভিচারে উন্মত্ত হুইয়! যে রহিয়াছে__বল তাহাকে জপ করিতে বলিলে 

সে জপ কেমন হইবে ? তুমি বলিবে চিত্তবাঁলক ! হরি হরি কর। বালক দেখিবে 

স্থন্দর বায়স্কোপ | তুমি বলিবে নিত্যক্রিয়। কর-_চিত্ত-বালক ছেখিবে লিপ. 

টনের চা, কখন দেখিবে সুন্দর মুখ কখন ভাবিবে এই এই উপায়ে সংসার 

গুছাইতে পার যাইবে । হরি! হরি! এই জপে ঝ। এই সাধনায় কি কখন 
রল পাওয়। যায়! যতক্ষণ মঞ্চে বসিয়া বক্তৃতা কর, ততক্ষণ তুমি স্থির- 

লোককে শুনাইতেছ বলিয়া) রঙ্গমঞ্চ হইতে নামিলেই সেই মাছির ভেন্ভেনানি । 

এসব সাধন! নয় । সাধন! যাহাকে করাইবে মে হইল মন | মনকে আগে 

বৈরাগী কর। মনকে আঁগে কৌপীন পরাঁও। মনকে ছুঃখী কর। মনকে 

বিষাদযোগী আগে করাও, তবে এই মন জপে রস পাইবে; এই মন নিতাক্রিয়। 

ঠিক মত করিতে পারিবে । 

কিরূপে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়, কিরূপে বিষ।দষোগী হইতে হয় 
এই ত তোমাদের জিজ্ঞাস|। 

এম এস-_-আর হাহা॥ হুছুঃ হিহিতে মন দিও ন|। শান্ত্রমত একবার আপনখকে 

আপনি দেখ। তুমি স্বরূপে কি তাহাত প্রথমেই বুঝিবে না। তুমি কি হুইয়। 
আছ তাহাই একবার দেখ । 
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কাহাকেও মৃতাশয্য।য় ছটট. করিতে কি দেখিয়।ছ? দেখিয়াছ বৈ কি? 

ম। গিয়াছেন, পিত। গিয়াছেন, পুত্র গিয়াছে, কন্ত। গিয়াছে, স্ত্রী গিয়াছে, জামাতা 
গিয়াছে, শ্বামী গিয়াছে শোক কে না পাইয়াছে? 

এক এক করিয়া ধর দেখি ! যখন স্বামী গেলেন, তখন মনে করিয়াছিলে 

কেমন করিয়! জীবনধারণ কয়িবে? এখন সে শোক কোথায়? যেশোক 

বড় পবিত্র--যে শোক এক ক্ষণকালে তোমার মনকে জগতের সমস্তই নশ্বর 

বোধ করাইয়া দিয়া, তোমার দুরন্ত মনকে বৈয়াগী করিষ়াছিল-_সে শোক কি 

রাখিতে পারিলে? যদি রাখিতে পারিতে, তবে কি আবার হাহা, হুহু, হিহিতে 

যোগ দিতে পারিতে? তবে কি আবার দেগের বিলাসিতা, দেহকে ফিটফাট 
রখা-_এ সব লইয়] ব্যস্ত থাকিতে পারিতে? তবে কি ভুলেও রঙ্গরসে ষোগ 

দিতে পারিতে? তাহা পারিতে না। শোক ভুলিয়া আবার মনকে 
ব্যভিচারী করিয়া ফেলিরাছ? ন1 হয় একটু কবিতা লিখিলে,-- তাহাতে বিশেষ 

কি হইতেছে বল? না হয় ছুটে! কথা বলিয়া লোককে একটু মাতাইতে 

পারিলে,_-তাহাতেই বা কোন্ লাত হইল বল? 
না না এসব কিছুই নয়। উপায় কর। 

শুন! কে গাহিয়া গেল-- 

'মশান ভাল বাসিস বলে শান করেছি হি, 

শ্বশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি | 

এ গানের বাধন একটু ঘুর|ইয়া দাও। আপনি ইচ্ছ। করির। হৃদয় শ্ুশান 

কর.নাই। সেই দয় শ্মশান করিয়াছে--শ্শান করিয়া আপনি সে শ্মশানে 

নাচিবে বলিয়া । 

ভাল করিয়া! একবার বোঝ দেখি, হৃদয় শ্মশান কর] কি? তুমি বল কিছুই 
ত ভাল লাগে না। ভাল লাগে না সত্য, কিন্ত ষর্দি কোনরূপে ভাল লাগাইয়া 

দেওয়! যায়, তখন তাই লইয়া! ব্যভিচার কি কর না? নানাইহকে শোক 

বলে না। স্বামী, পুত্র কনার শোক ইহ! নহে? যতক্ষণ না তাহাকে পাই, 

যতক্ষণ ন। তাহার বিশ্বরূপে সকলকে দেখি, ততক্ষণ কিছুতেই সুখ হুইবে না। 

স্বামীর মৃত্যু ত দেখিয়াছ, পুত্র কন্তা পিতা! মাতা জী--নিজের না হইলেও 

অন্টের ত হইতে দেখিয়াছ | যেমন করিয়া! মরিতে দেখিয়াছ--মরিবার সময় যেরূপ 

নিরাশ্রয় হইতে দেখিয়াছ--সেইটা মনে মনে নিত্য আলোচনা কর। হৃদয়ের 
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মধ্যে বছ প্রিয়জনের শ্বশান শয্যা পুরিয়া রাখ । হৃদয় মধো আর কোথাও কিছু 

দেখিও ন।। সংসার ইন্দ্রজালের কোন কিছুর আশ! আর আসিতে দিও না 

শুধু দেখ_-কোথাঁও চিতার শ্মশীনবহ্ি ভীষণভাবে ন্বেহের পুত্তলিকে 
দ্ধ করিতেছে । কোথাও দেখ স্বামীর মৃতদেহের ভন্মাবশেষ আর দগ্ধ অঙ্গার 

পুপ্রীকৃত রহিয়াছে, কোথাও দেখ স্ত্রীর চিতায় শেষ জলকলস ভাল। হইয়া 

পড়িয় রহিয়াছে, কোথাও দেখ তাহাদের শধ্য। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়! 

রহিয়াছে, তাহাদের বাঁশের দোলার বংশখণ্ড এখানে সেখানে পড়িয়া 

রহিয়াছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা কর, আহ।  মরিবার সমর সে যে কত 

কাতর চণক্ষে চাহিয়! গেশ ; কত যাতনয়ি অস্থির হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া 

সাহায্য চাহিয়াছিল--কেহই যে কিছু করিতে পারিল না। হ্থদয়ে 

এই মৃত্যু দৃশ্ত পুরিয়া রাখ--আর কোন দিকে মন যাইতে পাঁঞিবে না। মন 
তখন বিষাদযোগী হইয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া কাতরভাবে সেই নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়কে চাহিবে | মন তখন কাতর হইয়া নিরন্তর নাম করিতে পারিবে-- 
করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে পারিবে--প্রভু ! রক্ষা কর-হে অগতির 

গতি-_গতি বিধান কর। তুমিভিন্ন আর কেহ নাই। তোমার নাম ভিন্ন 
জীবেয় জুড়াইবার আর কিছুই নাই। দীনবন্ধু! তুমিই আশ্রয়। এইরূপে 

মনকে কৌপীন পরাইয়! নিরস্তর নাম কর। নামের অবলম্বনে নামীর কৃপা 

বুঝিতে পারিবে । 

স্থুল দেহের দার্শনিক চিকিৎন|। 
(পূর্ব 'প্রকাশিতের পর ) 

সর্বপ্রথম তিনি কোন স্থস্থকায় মানবকে সিনকোন] (0101009) সেবন 

করাইয়। পরীক্ষা! আরম্ভ করেন। নুস্থ দেছে উল্ত দ্রব্য সেবন করাইলে পরে 
তিমি গ্েখিয়াছিলেন যে & মানবের দেহে সবিরাম (1770107165606 অব্ের 

লঞ্গপ সকল দেখাদেয়। ততপরে যেষেব্যক্তির সবিরাম জরের লক্ষণ সফল 
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দেখা দিয়াছিল তাহাদের সকলকেই & সিনকোন। গাছের রন সেবন করাইয়। 

আরোগ্য করেন। ইহার পরে অনেকানেক সুস্থ দেহে অনেকানেক প্রকারের 

দ্রব্য প্রশ্নোগ দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পান যে দেহাক্তান্ত ব্যাধি সেই সেই দ্রব্যের 

গ্রয়োগে সহজে অনতি বিলম্বে ও নিরাপদে প্রশমিত হইবে ষে যে দ্রব্য সমস্থ 

শরীরে সেবন করাইলে দেহাক্রাস্ত ব্যাধির লক্ষণ অ্ধক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। 

এই প্রকার প্রমাণ পাইয়া তিনি 91001]1% 311001111)03 00117651 এই স্তর 

বিধিবন্ধ করেন | এই স্ত্রই হানিমানের আবিষ্কত ছোমিওপাথি চিকিৎসার 

মূলমন্ত্র। সময়ে সময়ে বের (8%617) হেমপেল [077]6]) প্রভৃতি অভিজ্ঞ 

চিকিৎসকগণ জ্ঞানান্ুসারে হানিমানের স্তরের প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়াছেন। 

সংক্ষেপে উহার ইহাই বলেন যে, ষে সকল ওঁধধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে 

এর দেহের অংশ সকল অন্ুষ্ক হয় কিন্তু পীড়িত দেহে প্রয়োগ করিলে উহার 

ংশ সকলকে এমনভাবে উত্তেজিত করে যাহাতে পীড়1 উপশম ব! দেহস্থিত 

পিত্ত বায়ু ও কফ সাম্য।বস্থার আসে। এই কারণেই ওষধের পরিমাণ অধিক 

হইলে পীড়া উপশম না হইয়! বৃদ্ধি হয়। হ্যানিমানের স্ত্রের সার্থকতা ও 

উপযোগিতা লইয়া বর্তমান সময়েও চর্চ1 চলিতেছে । তবে ইহ] সর্বসম্মত মত 

যে হ্ানিমানের প্রথান্থুসারে ওধধ প্রস্তত ও প্রয়োগ অনেক পরিমাণে নিরাপদ । 

সম্প্রতি হারটমান নামক চিকিৎদক (17 17196020) বলিয়াছেন যে যদি 

সুস্থ মানব-শরীরে কোন পদার্থ বাহ! শরীরের উপধোগী নহে তাহা প্রবেশ করে 

তাছ। হইলে উহ! বিষবৎ কায্য করিতে পারে । এমত স্থলে হোমিওপ্যাথি 

ওষধে রোগীর অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম। * শাস্তি স্থাস্তয়ন ঘার। 

রোগ শাস্তির চেষ্টী যুবোপীয় চিকিৎসকগণ করেন নাই । তীহারা এঁ বিস্তা 
আঙ্দৌ অবগত নহেন। 

ভারত ভূমিতে জন্মগ্রইণ করিয়! আমাদের স্বতঃই আলোচনা! করিতে ইচ্ছা 
হয় যে সুদূর জার্ম্মেনি প্রদেশে মহামতি হানিমানের ছ্বার়াই কি এই সুত্র প্রথম 

গ্রথিত হয় অথবা এ মন্ত্র সর্বপ্রথমে এই ভারত ভূমিতেই ধ্বনিত হইয়াছিল। 
ভারতের গৌরবমগ্ন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্রাটের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ 

৮ পিপি ০: ০ শা সি শস্সশস পিপল ২ ডিল ০ কার নারির . 
৯৩৩ পাশ আপে পাস্পাশীশিশি শী পাশপশিশত হা রঃ 

ক 10209 01100 00697811069 019 00119660610 01 1020 11101) 19 

1706 11) 1)2170007)য 161) 168 016001065) 6109 0700 195 60 (116 001)61" 81) 

11700010160 2100. 090 15900206 ৪, 7১01500.% 0. 112/60091) 11,100, 



২৭৮ উদ্সব। 

৬৯ খুষ্টাব্দে কালিদ।স এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস কেবল 
মাত্র কবি ছিলেন না,তাহার হীরক ভাণ্ডে কেবল মাত্র আদ্দিরস ছিল এমত 
নহে । জগতে যত কিছু উৎকৃষ্ট রম আছে তাহার ভাণ্ডে সকলই সঞ্চিত ছিল। 
তিনি মহাকবি, মহর্ষি, মহাযোগী, পরম ভক্ত এবং ভিষকরাজ ছিলেন । তাহার 

প্রণীত “শৃঙ্গার তিলক” নামক গ্রন্থে আমরা নিয়লিখিত ক্লোকটী দেখিতে 
পাই । 

ক্রৃষ্টিং দেহি পুনর্ববালে হরিণায়তলোচনে ! 
এয়তে হি পুরাকালে বিষস্ত বিষমৌষধম্ ॥১৬ 

শূঙ্গার তিলক । 

অর্থঃ.*'হে ভরিণারতলোচনে ! পুনর্ধার দৃষ্টি প্রদান কর, কারণ 

পুরাকাল হইতেই শ্রুত আছি,ষে বিষই বিষের মহৌষধ | তোমার একবার কটাক্ষ 
মাত্রে আমার দেহ জর্ঞরিত হইয়াছে পুনরায় কটাক্ষ সন্ধান ন৷ করিলে আর 

জামার পরিত্রাণ নাই] পুনরায় কটাক্ষ সন্ধান করিলেই দেহের ব্যাধি দূর 
হইবে। আমার পরমানন্দ হইবে । কালিদাস বলিয়! গিয়াছেন বিষ যে বিষের 
ওষধ ইহ! বহুষুগ পূর্ধের শ্রুত বাক্য, সুতরাং ইহ] চিরকালের ব অনাদি নিম্ম 
বলিলেও অততযাক্তি হয় ন1। 

কথিত আছে যে এই ভারতক্ষেত্রে ভব্দবাজ মুনি খধষিগণের আদেশানুসারে 

সর্বপ্রথম ইন্দ্রের নিকট আমুর্ধেদ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। পরে 
আযুর্ববে্দকে অবলম্বন কিয়! ক্রমে ক্রমে স্শ্রুত, চরকসংহিতা, নিদান প্রভৃতি 

নান! গ্রন্থ রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন মুশ্রত সর্বাপেক্ষা] পুরাতন গ্রস্থ। 

বিষ যে বিষ নাশক ইহ] 'আমর। নুশ্রুত গ্রন্থে হইতে নিক্পে উদ্ধত শ্লোকটি হইতে 

প্রমাণ পাই । 
“্যথা নরেক্জোপহৃতন্ত' কন্তচিৎ ভবেৎ প্রসাদ স্তত এব নান্ভতঃ | 

ঞ্ুবং তথ! মগ্হতন্ত দেহনেো৷ ভবেত প্রসাদ স্তত এব নাম্ততঃ 1” 

ভাঁবার্থ ₹_ষেমন দেশের রাজার কোন কারণে কোন প্রজার প্রতি কোপ 

হইলে তাহার কোপ নিবারণ জন্ত এ রাজার নিকটই স্তরতি বাতীত তাহার অন্ত 

কোন উপায় নাই অথবা মগ্যপায়ী বাক্তির মগ্চজনিত কষ্ট নিবারণ জন্য অন্ন 

পরিমাণে প্র মগ্ঠপাঁনই ওঁধধ, সেইপ্রকার বিষের ওষধ অল্লাধক পরিমাণে প্র 

বিষই ওষধ, অপর কিছু নহে। আবার চরক সংহিতাতেও নিয়ে উদ্ধৃত 

প্বোকটা আছে। 
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*বিষষং বিষদ্ মুক্তং যৎ প্রভাব স্তত্র কাঁরণং। 

_ উর্ধ/নুলোমনং যচ্চ তৎপ্রভাব প্রতবিতং ॥ ৯৩]২৬-অধ্যায়। হুত্র স্থানম্ 

ভাঁবার্থ 1*..ব্ষ যে বিষের বিষদ্র উক্ত হয় তাহ বিষের প্রভাব। উর্ধা- 

সলোমন যে ক্রিয়৷ উহ।ও বিষের প্রভাবে গ্রভাবিত। 

এক্ষণে বিবেচা এই 5101119, 9110111101৭ 01062 এই স্ত্রের উৎপত্তি 

কোন দেশে এবং কাহার দ্বারা? ইহা! কি আয়র্কেদে।ক্ত দার্শনিক চিকিৎসা 

প্রণালী নহে? আম।দের জিজ্ঞাস্য এই. পরম কারুণিক শ্রীভগবান যে সকল 

বুক্ষলতাদির দ্বারা এই দেশের মানবগণের ব্যাধি সহজেই প্রশমিত হইতে পারে 

তাহাদের কি এই দেশেই জন্ম(ইবার বাবস্থ। করিয়] দিতেছেন ন? 

“যস্য দেশস্য ষো জন্মী তজুংত পসৌষধং হিতং 1” 
এবং খষেগণ দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ঘে দ্রন্য এই দেশের রোগীর প্রয়োজনীয় 
তাহাঁই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই কি? আমাদের শিশ্বাস তাহাদের উপদেশ 

শিবোধার্ধয করিলে এই ভারত স্থখের ভারত হইবে । দেশ. কাল, পাত্র, 

বিবেচনা করিয়৷ ব্যাধির বিপরীত গুণাবলম্বী ওষধ প্রয়োগ, বিষ নাশের জন্ বিষ 

প্রয়োগ পার্থিব দ্রব্য ধারণ, শাস্তি, স্থন্তয়ন, কৌশলে এই চতুর্ধ্দ উপায় 

অবলম্বন জ্ঞানবাঁন ভিষকের কর্তব্য কর্ম । 

কথিত আছে কদণ্থ * প্রভৃতি বৃক্ষ সমুহের পত্র, পুষ্প, ছাল পুরুষগণের 

নানা! রোগ নিবুত্তির মহৌষধ ; অশোক প্রন্ৃতি বুক্ষ সমুহের ছাল, পুষ্প ইত্যাদি 

স্ত্ীগণের কোন কোন ব্যাধর ওধধ| সে জন্যই হয়ত শ্রীকৃষ্ঠেের কদন্ব বৃক্ষ, 

প্রি বৃক্ষ ছিল। আর সেই জন্তই হয়ত সীতাদেবী রাবণ গৃহে অশোক কাননে 

বস শ্রেপ্ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। আমর উপরে প্রক্কৃতি যে শ্রীরাধ ইহা 

বলিয়ছি। আমাদের প্রার্থন! এ শ্রীরাধার প্রেমের নাগরের যে কদন্ব বৃক্ষ 

পরম প্রিয় ছিল আর যে যমুনার জলে তিনি লীল করিয়াছিলেন, মরণের 
কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই কথ পুষ্পের একবিন্দু নির্যাস বা যমুনার একবিন্দু জল 
যদি উদরস্থ হয়) তাহাহইলে এ জন্মের মরণ যন্ত্রণ! হয়ত প্রশমিত হইতে পারে । 

তৎপরে পরজন্মে মাতার পরম পবিত্র পূর্ণখাগ্ স্তন্তদুগ্ধ পুনরায় পান করিবার 
আশার কর্মৃফলানুষায়ী কিয়ৎকাল হুক্্পখরীর অবলম্বন করিয়া! পরলোকে থাকিব। 

শ্রীরাধায়ৈ নমঃ | শ্ীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 

* কদম বৃক্ষের বিশেষত্বঃ সম্বন্ধে মত প্রণীত শশ্রীরুষ্চচিত্ত! নামক পুস্তক, 
রষ্টব্য 



পুজার আবশ্মযকত। ও পুজার উপকারিতা । 
এ জগত ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি-_ইহ] ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন আবার ব্রদ্ধতেই 

লীন ;-_-মনস্ত জলধি বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের স্তায় উঠিতেছে ও পড়িতেছে। 
এই যে উঠা পড়া এই ষে আকর্ষণ বিকর্ষণ, ইহাই শ্রীভগবানের পূজা, তাঁর 
পূজা তিনিই করিতেছেন। এ জগতে যেখানে যাহ! কিছু হইতেছে, যে যাহ 

কিছু করিতেছেঃ সে সকলই তার পূজ। | এই ষেক্ষুদ্র জীব আমরা কত শত 

জন্মমরণের মধ্য দিয়! অনস্তের পথে চলিয়াছি, এই যে জন্ম মরণ, এই যে মরণ যজ্ঞ 
এও তার পুজা । আমর] সবাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তারই পুজা করিতেছি । 

সাধারণ কথায় আমরা যে «পেট পুজা» বলি সেও এক পুজ। এবং তাহ। 

হইতেই ইহার সত্যতা প্রমাণ হয়। আমরা যে যে পৃজাই করি তাহাই মার 
পূজা | 

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্ং সায়াহ্নাৎ প্রাতরস্তৃতঃ। 

যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পৃজনম্ ॥ 

কোন সাধক গাহিয়াছেন-__ 

ভোজন আমার আহুতি প্রদর্শন, 

শয়ন আবার সা্টাঙ্গ প্রণাম, 

প্রতি কথ। মোর মন্ত্র। 

প্রতি অঙ্গ ভঙ্গী মুদ্রা বিরণে। 

মে ভাবেই বসি সেই ত আসন, 
যে চিন্তাই করি তারই ধ্যান করি, 

এ জীবন তার যন্ত্র ॥ 

এই যে পুজা, এই যে স্যট বস্ত মাত্রেই তার পুজা করিতেছে--ইহ1 ছুই 
প্রকীর। এক সকাম ও আর এক নিষ্াম | জীব মাত্রেই সকাম পুজা করে, কিন্ত 
সে ষথন প্রকৃত পুজার অধিকারী হর তখন তার পুজা হয় নিফাম-_-৩তখন সে 
মুক্তি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে ন|। সে জানে মুক্তি ভক্তির সহচরী,তাহার জন্ত প্রার্থন৷ 

করিতে হয় না,-ভক্তির সহিত পুঞ্জা বা সেবা করিপেই মা! আসেন, আর মা 
আসিলেই তাঁর সহচরী মুক্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আসে। তাইযে শুধু পুজার 
অধিকারী হতে চায় , আর যখন সে পুজার অধিকারী হয় তখন তার আর কিছু 



পুজার আবশ্খঠকতা| ও পুজার উপকারিতা । ২৮১ 

চাহিবার থাকে ন| জীব যখন এইরূপ নিষাঁম পুজার অধিকারী হয় তখন তার 
, আর বাহ্িক পূজাও থাকে না, তখন সে তার প্রেমময়েব সহিত এক হইয়! 

যায়। উহাই প্রকৃত পুজা ইহাই প্রকৃত সেব। সেব্য সেবক সম্বন্ধ পুজ্য পুজক 

সম্বন্ধ ততক্ষণ ষতক্ষণ ন৷ প্রত পুজার বা সেণার অধিকারী হওয়া যায় । এ 

অধিকারী না হওয়। পর্যন্ত তুমি আমি থাকে, কিন্তু যখন অধিকারী হয় তখন 

আর তুমি আমি থাকে না, তখন আঁমি তুমি ১ইরা যায় তখন আমি, তখন 

সব তুমিঃ তখন পুজ! পুজক এক, তখন জীবই "শব, তখন বাস্থদেবঃ সর্ব্বম্। 

আমর যে পৃঞ্জা করি দে এই সেবার অধিকাপী হইবার জন্য। সকাম পুজা 
হউক আর নিস্কাম পৃঁজাই হউক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, গৌণ ও মুখ্য ভাবে পূজা 
মাত্রেই সেবা । ভ্রীব চিরদিনই তার সেবা] করিতেছে ও তার সেবা! করিতে চায় 
আনন্দময়ী মার কোলে আনন্দ পেতে চীয়। সেবার অর্থ হইতেছে ব্রহ্দত্ব লাভ 

অর্থাৎ এক মন এক প্রাণ হওয়া, এক হয়ে যাওয়া জীবাত্মী পরমাত্ম'র সহিত 

একীভূত হওয়।। এক মন এক প্রাণ না হুলে প্রাণে প্রাণে যিসে না গেলে, 

তিনি যর ন! হয়ে গেলে সেবাই হয় না । তন্ময়তা থাকিলেই প্রকৃত প্রেম বা 
ভালবাসা হয়, তা সে ষে ভাবেই ইঠষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করুক না, যে ভাবেই তার 

সেব! করুক না কেন। এ অবস্থায় বিধি নিষেধ শান উপদেশ সব ভাপিয়া ষায় 

_ প্রেমিক সাধক আপন ভাবেই প্রেমের পূজা! করিতে থাকেন! ইহার ভাল 

মন্দ নাই। প্রত্যেক জীব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তার আরাধ্যের পূজা করে এবং শুধু 

তন্মঘতার মধ্য দিয়াই তার পুজার সফল! লাভ করে ও ধন্য হয়। প্রেমিক 

বিন্বমঙ্গল ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যে পুঁজায় প্রাণ অর্ধ্য দিতে জানে তাহারই 

পূজা প্ররুত পৃ, তাহারই পুজা সার্ক | গ্রাণ না দিলে আপনাকে ভুলিয়া 
আপন!কে বিলাইর] সেবা না করিলে, সর্বন্ব তার পায়ে অর্পণ না! করিলে প্ররুত 

পু বা সেবা হয় ন। | যতক্ষণ দেহাত্মবোধ, অহং বোধ, আমার আমার ভাৰ 

আছে, ততক্ষণ পৃূজ। পৃজাই নয়, উহ। পৃজার আয়োঞ্ন মাত্র । আপনার বলিতে 

যখন কিছু না থাকিবে, তার সেবার কামন। ছাড়। অন্ত কেন কামনা যখন না 

থাকিবে তখনই মানুষ তার প্রকৃত সেবার অধিকারী হবে। এই বিয়য় বাসন] 

ত্যাগের জন্তই পুজার আয্মোঞ্জন, ও প্রয়েজন | ইহা না হইলে আমাদের 

সকল পৃজাই নিক্ষল ও ব্যর্থ। এই পুজা হইতেই বিশ্বের পুজা বা বিশ্ব প্রেম 

জন্মায়। হে বিশ্বপ্রাণ, মহাপ্রাণ হে জগং গুরু, আমাকে তুমি সেই প্রেম 

৪ 



২৮২ উতুসব। 

শিক্ষা দাও, সেই ভালবাস? শিখাও, তোমার সেবার অধিকারী কর। জয়গুরু ! 

জয়মা! হরি ও | 

শ্রীললিত মোহন বন্ৰ্যোপাধ্যায়, এল্, এম, এস। 

ভার্গব শিব রাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ নাম রহস্য 

তৃতীস্ত্র পল্লিচ্ছেদ ! 

'ভূৃণ্ত এবং “ভার্গৰ এই শব্দদয়ের অর্থ এবং 

ভূগুদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

জিজ্ঞান্থু রমা-_ভূগুদেবের নাম উচ্চারিত হইলে, আমার হৃদয় আনন্দে পুর্ণ 

হয়, মামি জন্মবার বহু পূর্বে ভূগুদেব ভূগুসংহিতাতে লিখিয়! রাখিয়াছেন, 

“রম] সম] কন্ত। জন্মগ্রহণ করিবে । অতএব বলিতে হইবে, আমার “রম! 

নাম ভগুদেবই রাখিয়াছেন | দাদ]! এত জ্ঞান, এত করুণ, এমন প্রেম আর 

কাহার আছে কি? আহা! এই অকিঞ্চন, এই তুচ্ছ রমাও তাহার করুণাপূর্ণ 

সর্ববদর্শি নয়নের বহিভূতি হয় নাই, আমার বিষয়ও তিনি ভাবিয়! থাকেন। 

ব্ত!--যতদ্দিন স্থৃতি থাঁকিবে, ভাবিব।র শক্তি থাকিবে, ততধিন করুণা ময় 

ভৃগুদেবকে ম্মরণ করিবে, বিপদে সম্পদে যে অবস্থাতেই থাক,রুতজ্ঞতা পূর্ণ অস্তঃ- 

করণে প্রতিদিন তাহার পুজা করিবে। তৃগুদেব প্রথমে স্বায়ভূব মন্বস্তরে 

ব্রহ্মার হৃদ" হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বৈবস্বত মন্বস্তরে 

বরুণের যক্তেে প্রদীপ্ত অগ্নিজাল! হইতে সম্ভৃত হুইয়াছেন। নিরুক্ততে, মহাভারতে 
এবং বিষ ধর্দোত্তর পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহতে পাপলেশ নাই, যিনি 
নির্দপ্ধ কষ (নিস্পাপ বিমল ) তিনি “ভূৃপ্ু” ভূগুশব্ষের ইহাই বুৎপত্ভিলভ্য 
অর্থ (“অর্চিষি ভূপগ্তঃ সন্যভূব ভূগুভূ্জ্যমানে!। ন দেহে-_নিরুত্ত' )। ভৃগুদেব 



ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগএয়ানন্দ নাম রহস্য। ২৮৩ 

অযোনিজ। গোপথব্র!ঙ্গণে উক্ত হইয়াছে, ষিনি ভূগুদেবের ভৃগুত্ব যথাঁধথভাকে 

বিদিত হইবেন, তিনি সর্বলোকে ভূগুদেবের স্যার প্রকাশ পাইবেন (“যদভূজ্যত 
তন্মাদ্ভৃণ্ডঃ সমভবত, তদ্ভূগোভূগুত্বং ভৃগুরিব বৈ স সর্বেযু লোৌকেছু ভাতি ষ 
এবং বেদ ।৮-_গোপথ ব্রাঙ্ষণ )। ভৃগুদেব যে অবোনিজ, ইনি থে বরুণের 
যজ্ঞে শগ্রিজাল। হইতে সন্তুত, এতরেয় ত্রাঙ্ষণেও তাহ] উত্ত ভইয়াছে ! * 

খগ্বেদ ও শুরুষজুর্কোদ পাঠ করিলে জাশিতে পারা দায়, ভৃগু ও অঙ্গির| 

আমাদের নিত্যপিতদেব, ভৃগু ও অঙ্গিরার বচণানুসারে কর্ম করিলে, তাহাদের 

মন্তষ্টি সম্পাদন করিতে পারিলে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে ("অঙনগিরসো 

নঃ পিঠরে। নবগ্বা অথবণানো ভূগবঃ পোম্যাপঃ | তেষাং বয়ং স্থমতৌ যজ্ঞিয়ান- 

মপি ভদ্রে দৌমনসে স্তাম ॥৮-_খখ্বেদ সংহিতা ও শুর্ুষজুর্ধেদ সংহিতা )। ভৃগু 

গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও 'ভূণ্ত' এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 

ভূগুনংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, পূর্ববন্মেও 'আামি ভূগুবংশে ছিলাম. ভৃগুদেবের 
নিকটে আমি বাস করিতাম ( পূর্বজন্মনি ভে। শর্ন্ ভূগুবংশবিভূষণঃ | ভৃগু 
নিকটে মহাখ্যাতিঃ সামনেদপরায়ণঃ ॥৮_ভৃগুসংহিতা)। আরম যে, ভৃগতবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহ! আমি জানিতাম, এবং এই নিমিত্ত "ভৃগু নাম আমার 

শ্রুতি-ও-হৃদয়রমণ নাম। তথাপি ভূগুপংহিতা পাইবার পুর্ব্বে আমি নিশ্চয়পুর্ব্বক 

জানিতে পাঁরি নাই তৃগুদেব আমার কে? আমার ধাভাকিছু “আমার? বলিবার 

আছে, তংসমস্তই “ভার্গব”» আমি তাহ) হইতেই জ্ঞান পাঠয়াছি, ভক্তি পাইয়াছি 

(“ভৃগুবংশপ্রভাবেণ সর্বশান্ত্রবিচক্ষণঃ 1” ভূঃ সং) কুঞ্জর মুর্খও জ্ঞানী 

হইতে পারে, ভূগুদেবের অনস্ত কৃপায় এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে প্ুবাস্থিতি লাভ 

করিয়াছে! অতএব আমি আপনাকে ভার্গৰ বলিয়া ন। ভাবিলে, “আমি ভার্গব? 

আমার *আমার* বলিবার নব “ভার্গব ( ভগুপ্রাপ্ত ), ইহ] বিশ্বাপ করিতে না 

পারিলে আমার নরকপ্রাপ্তি অবশ্ঠস্তাবিনা। অগতজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
আমি আমাকে ভার্গব মনে করিলে, কত মুখী হই, কত আশা, কত বল, কত 

উৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, জাগিয়। উঠে, তাহ? কেমন ক'রে অন্তকে 

বুঝাইব ! তাহা কি, কাঁহাকেও (যে ভ্গন নহে ) বুঝান যাঁয় রম! ! ভূগুদদেব 
আর ্্্ঞ পপ ল এ পপ পালে শপ পপ শসপপত - পাশাশীীশিশল শশী পস্পপীাশীিপপপসসসা ০ আপ 

* প্যদ্ দ্বিতীর মাসীত্বদ্ ভূগুরভবত্তং বরুণো গ্তগৃহীত তম্মাৎ স ভৃগুবণারুণিঃ ” . 

-এতরেয় ব্রাঙ্গণ। পব্রহ্মাণো হৃদয়ং ভিত্বা নিঃ স্থতো৷ ভগবান্ ভূগ্ুঃ 1” 
- মহাভারত, শাস্তিপর্ধ ৷ 



২৮৪ . উত্সব । 

আমার শ্রীরামচন্্র, ভূগুদেব আমার শঙ্কর, তৃগুদেব আমার নিত্য-পিতা, ভূগুক্েব 

আমার সর্বস্ব আমি জর্ধতোভাবে তৃগুদেবের। ভৃগু মংভিত! পাঠপুর্ব্বক 

বিদ্দিত হইয়াছি, আমার বর্তমান জন্মের শ্রীগুরদেবও ভৃগুদেবেরই 

ংশাবতার। আমার বর্তমান জন্মের শ্রীগুরুদেব চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার 

সময়ে, আমার পরম গুরুদেব দব্যনেত্রে আমার শ্রীগুরুদেবকে শিবরাম স্বরূপ? 

জানিয়। শ্১০৮ শিবরামানন্দ সরস্বতী স্বামী” এই নাম দিয়াছিলেন। আমি 

ইহারই চিরকিস্কর, তাই আমার নাম 'ভার্গণ শিবরামকিন্কর। এনাম আমার 
নিত্যপিতৃদেব প্রদত্ত, «ই নাম আমার তারক নাম। দৃঢ় প্রতায়, এই নাম 
প্রভাবে আমি ভবপারাবার পার হইব, আমার নিত্যপিতৃদেবের চরণে মিশিয়। 

যাইব। তৃগুদেব “অযোনিজ” এই কথ শুনিয়া তোমাদের কি কিছু জিজ্ঞাস 

হইয়াছে। 

জিজ্ঞাস রম!_মমার কি জিজ্ঞাসা হইবে দাদা! অযোনিজ উৎপত্তি 

সম্ভব কিন', আমার তাহ জানিার ইচ্ছা হয় নাই, তবে কিরূপে অযোনিজ 

উৎপত্তি হইয়া] থাঁকে, তাহ! জ/নবার ইচ্ছা! হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

বক্তা বাহ! কণদও শোন নই, তাহ শুনিলে বিম্ময় না হইয়া থাকিতে 

পারে কি? 

জিঃ রমা-_বিশ্ময় হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে পারে কি? এইট প্রকার 

ংশয় আমার জদয়ে স্থান পায় নাই। আপনি যাহ? বলেন, তাহার সম্তাব্যতাতে 

আমার একটু ও সন্দেহ হয় না। 

িঃ নন্দ_ বাবা! কনে রমার মত আমার আপনার বাঁকো, বেদ শাস্বো 

পদেশে শ্রদ্ধ। জন্মিপে ? ূ 

বক্তা--প্রশন্তপাদ, “দবতা ও খধি' দ্িগের অযোনিজ উৎপত্তির কথ 

বলিয়াছেন, স্তায় কন্দলীতে কিরূপে অযোনিজ উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝাইবার 
চেষ্ট। কর! হইয়াছে । “অপতার+ সম্বন্ধে কিছু বপিবার সময়ে এই বিষয় অনলম্বন 
পূর্বক কিছু বলিব। 

জিজ্ঞান নন--“যোগত্রয়ানন্দ, নামও কি ভূগুদেবপ্রদত্ত? বাবা আপনার 
বর্তমান জন্মের শ্রীগুরুদেব যে ভূগুদেবের 'অংশারতার তাহ) কি ভৃগুসংহিতাতে 
উক্ত ভইয়াছে? ্ 



ভাব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ নাম রহস্য । ২৮৫ 

বক্তা! _ভৃগুদ্েব ঠিক আমাকে এই নাম দেন নাই, তিনি আমাকে যে নাম 

দিয়াছেন, আমি সে নামের ব্যবহার করিতে লজ্জিত হই। খে নামের আদিতে 

«ধোগ” এই পদ আছে, তাহার কৃপায় আমি স্বভাবতঃ যোঁগত্রয়ের অন্গরাগী, 

যোগন্রয়েই আমার আনন্দ, আমি তাই ইচ্ছাপুর্বক “যোগত্রয়ানন্দ, এই নামের 
ব্যবহার করিয়া থাকি । ভৃগুদেব আমাকে যে নাঁম দিয়াছেন, আমি যখন 

পিতৃদেবের চরণে মিলিত হইব, তথন তিনি সেই নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিবেন 
আমি তাহ! শুনিব, আর বার বার তাহার পবির চরণে লুরিত হইব, বড় আশা, 

সেই দিন আমার ব্রিতাপ জাণা চিরদিনের জন্য প্রশমিত ভইনে; দুঢ় বিশ্বাস, সে 

দিন নিকটবর্তী হইয়াছে। 

চতুর্থ পলিচেচ্ছদ্। 

সন্ন্যাসী পুর্ব্বনাম ত্যাগ করেন কেন? 

জিজ্ঞান্সু নন্দ--সন্্যাসীরা যে পুর্ব নাম ত্যাগপূর্বক অশ্চনাম এহণ 

করেন, তাহার কারণ কি, অ।মর। জানিনা, আপনি ক্প।পুব্ধক আমাদিগকে 

তাহা বলুন । 

বন্তণ-সন্ন্যাসীর। শমন ও ওয়ারেন্টের ভয়ে, পাছে আধার গ্রেপ্তার হই এই 
আশঙ্কায় পূর্বনাম ত্যাগ করেন। 

জিজ্ঞান্ দন্দ-_বাবা! এই কথার অভি প্রায় কি? 

বক্তা-_-বিশেষ নাম রাখিলে, আপনাকে বিশেষ নামের অভিধেয়র্ূপে ভবন! 

করিলে সংসার বন্ধনালয়ে (এই ছুর্ভেছ্ছ কারগারে ) আবার আগিতে হয়। 

যথার্থ সন্তযাপী সংসার ত্যাগ করেন, জগতকে সর্বব্যাপক পরমেশ্ববের রূপে 

আচ্ছার্দিত করেন, তাই তীহার! সাক্ষাতভাবে পরমেশ্বরের বাচক নাম গ্রহণ 

করিয়া! থাকেন; পরমেশ্বরের নাম গ্রহথ করিলে, পরমেশভাবে আত্মাকে 

সমাচ্ছাদি ত করিলে যমের ওয়ারেণ্টের ভয় থাকেনা, আর শমনের শাসন্াধীন 

হইতে হয় না। ভঙ্ত রামপ্রপাদ গান করিয়াছিলেন, ছু'য়োনারে শমন আমার 

জাত গি'য়ছে, যি বল, জাত গেল কিসে? কেলে সর্বনাশী আমাকে 

সন্ন্যাসী করেছে ।” যিনি যথার্থ পন্ন্যাসী, যাহার হৃদয়ে কোন কামন! নাই, যিনি 



২৮৬ উগ্ুসব। 

পুনজ্ঞন্ম হয় এমন কর্ম করেন নাঃ যিদি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতৎকে পরমেশ্বরয়প 

দ্বারাআচ্ছাদিত করিয়াছেন, ধাহার নাম শব্দ সামান্ত বাচক, যাহার রূপ 

সর্ব্বভাবময়, তাহাকে 'মার শমনভয়ে ভীত হইতে হয় না( “ন সাম্পরায়ঃ গ্রতি- 

ভাতি বালং প্রমাগ্স্তং বিত্তমোহেন মুড়ম। অয়ং লোকে নাস্তি পর ইতি মানী 
পুনঃ পুনবশ মাপছ্ভতে মে ॥৮-কঠোপনিষৎ। ভক্ত রামগ্রধাদের এ গানটার 

ইহাই জুদয় | ূ 

জিজ্ঞা হ্দ্বয়-__সন্ন্যাসীর পূর্ববনাম ত্যাগ কৃর্বক অন্ত নামগ্রহণের উদ্দেশ্ত কি, 

তাহ। সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিলাম | তখন বুঝাইয়। দিন, গৃহস্থ হইয়া, মাতা- 

পিতা আপনাকে যে নাম দিয়াছিলেন, সে নামের ব্যবহার ন৷ করিয়। আপনি 

ভার্গব শিবরাম কিন্কর, এই নামের ব্যবহার করেন কেন? 
বক্তা _পুর্বেইত বলিয়াছি, “ভার্গব শিবরামকিন্কর” আমার নিঠা পিতৃদেবের 

বা আমার নিত্য গুরুদেবের দেওয়া নাম। তোমরা বোধ হয়, আমার এই 

কথার অভি প্রশ্ন কি, তাহ! বুঝিতে পার নাই, অথবা তোমর! বোধ হয়, আমার 

এই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই। 

শ্রীনন্দমকিশোর মুখোপাধ্যায় । 

বেদে মুত্তি পূজা 
লেখক--শ্রীশরৎকমল স্ায়স্থৃতিতীর্থ 

[ ১ ] 

১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসের উৎসব পত্রিকায় “বেদে মুগ্তিপৃ্” বিষয়ে 

কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! হইয়াছিল। - এতদিন বেদ পুরুষের কৃপায় বঞ্চিত 

থাকায় তীহার কথ। বলিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ মাবার তাহার করুণা 

লাভের ল্য তাহার মুস্তি পুজার কথা বলিতে চেষ্ট। করিব। তাহার কাছে 
প্রার্থনা করিতেছি যে, 



বেদে মুও পুজা | ২৮৭ 

পর্দ্র ! যত তে দক্ষিণং মুখং 

তেন মাং পাহি নিত্যম্।” 

প্রভে! ! তুমি অভক্তের কাছে “রুদ্র” ভয়ঙ্কর হইলেও ভক্তের কাছে প্দক্ষিণ 

মুখ” প্রসন্ন বদন। তোম।র সেই করুণাপুর্ণ সুন্দর মুখখান! সর্বদ! দেখিতে 

ইচ্ছ। হয়| পতিত পাবন! তোমার সেই সুন্দর সৌম্য বদন দ্বার আমা- 

দিগকে “পাহি নিত্যম্্”- পর্ব পালন কর ইহাই প্রার্থনা! করিতেছি ।” 

[ ৯ ] 

যুর্ক্দ সংহিতার অন্তর্গত রুদ্রাধ্যারমন্তে মৃত্তিপূজার কথ "আছে ইহ! 'পূর্বব 

সন্দর্তে সুচিত হ্ইয়াছে,_-এঁ প্রসঙ্গে বেদনিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক ও যে 
"অথ আকার চিন্তমম্*_-ইত্যা্দি বলিয়। স্পইত: বেদে মূর্তিপূজা আছে ইহ। 

বলিয়াছেন তাহার ইঙ্গিতও কর] হইয়াছে । বর্তমান সন্বর্ভে রুদ্র দেবতা 

যে ফলত: পরমেশ্বর ইহ! প্রথমতঃ বুঝিয়া পরে তাহার “মুর্তি পূজার” কথা 

বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

[ শ ] 

রুদ্র দেবতার তত্ব । রুদ্র শব্দের অর্থ কথন! 

রুদ্র দেখত! যে পরমেশ্বর ইহা বেদ নিজেই বলিয়াছেন। শুর্লুজূর্ব্েদীয় 
শতপথ ব্রাঙ্গণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে শাকল্যযজ্ঞবন্ধ্যসংবাদে 
উত্ত আছে যে *্যৎকর্তৃক জীবকুল রোদন করে, তিনিই রুদ্র।* 

বেদ প্রকাশিত উক্ত অর্থের মূল তাৎপর্য) এই যে,₹“একই পরমেশ্বর তিন 

মুর্তিতে এই বিচিত্র অনন্তকোটীব্রঙ্গা্ডের স্প্টিস্থিতি সংহারলীল! সম্পাদন 

করিতেছেন। তিনি যে মুত্তিবলে সংহার লীলা করিতেছেন সেই মুন্তিমান 

* “তদ্যদ রোদয়স্তি তশ্মাদ্ রুদ্র! ইতি !” 

শুর্লুষজূর্ব্দীয় শত পথ ত্রাহ্গপাস্তর্গত বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ। ৩য় অধ্যায় 

৯ ব্ঙ্গণ ৪ মন্ত্র। যিনি জীবকুলকে রোদন করান তিনি রুদ্র। 



২৮৮ উত্সব । 

পরমেশ্বরই “ক্দ্র নামে প্রপিন্ধ। রুদ্রাধ্যায় যন্ত্র সমুহের অন্ততম ভাষ্যকার 
ভট্ট ভাস্কর প্রুদ্র” শব্দের এ তাৎপর্্যই এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে-_ 

“রোদয়তি সর্বমস্তকাল ইতি রুদ্রঃ | 

রোদে নি লুকৃচ ইতি রুক্প্রত্যয়ঃ ॥ 
রুদ্রাধ্যায় ১ম মন্ত্রের ভট্টরভাস্কর কৃতভাব্য দ্রষ্টণ্য । 

উদ্ধুতভাব্য সন্দর্ভের তাৎপধ্য এই যে যিনি অন্তকালে সকলকেই রোদন 
করান ঠিনিই “রুদ্র”। মহা প্রপয় কালে পরম ঈশানের সংহার বিষাণ ধ্বনি 
দ্বার আহত হইয়। সকলেই তাহ।র ক্রে।ড়ে মধণমুচ্ছ? প্রাপ্ত হয়। ভক্ত একথা 

এই ভাষায় বলিয়াছেন। 

“কত চতুরানন মরি মরি যাওত 

নাহি তুয়! আর অবসান! ! 

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত 

সাগরে লহরী সমান] ॥ 

রোদন অর্থক রুদ্+নিচ.+রক্ গ্রত্যর-_-নিচ, লুক প্রদদ্র' | শৃতরাং 

হার মুর্তিমান্ পরমেশ্বরই রুদ্র। 

রুদ্রশবের দশপ্রকার অথথ । 

ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর রুদ্র শবের বহু প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 

মধ্যে কতিপয় অর্থ এখানে সঙ্কলিত হুইল। ১ম অর্থ “যিনি” রুতি অর্থাৎ 

প্রলয় নাদের অগ্ডে স্থ্টিকে দ্রাবিত করেন, অথব। রড় সাধের স্ুপ্টিকেও সংহার 

পূর্বক আনন্দে নৃত্য করেন তিনি কদ্র। ২য় অর্থ_-যিনি রুতিঘ্বার| অর্থাৎ বেদ 

বাক্য দ্বার ধর্মাদি অবলোকন করেন, অথব1 ধর্্মার্দি প্রাপ্ত করাণ তিনি রুদ্র। 

৩য় অর্থ যিনি কৃতি দ্বারা অর্থাৎ বাক্যে দ্বারা বাচ্যবস্তকে প্রাপ্ত 

করান তিনি “রুদ্র”; ঘর্থ অর্থ যিনি রুতি দ্বারা অর্থাৎ প্রণবরূপ 

বাক্য দ্বারা স্ব স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত করান তিনি রুদ্র। ৫ম 

অর্থ__যিনি *** *** অতিশয় রব করতঃ মরণ ধর্্মশীলগণের মধ্যে প্রবেশ 

করেন তিনি রুদ্র । ৬ষ্ অর্থবযিনি সর্বাতিশর তেজঃ সম্পন্নঃ অথব। নিত্য 

তেজস্বী তিনি “রুদ্র” | ধম অর্থ যিনি রোধিক! বদ্ধিক। অর্থাৎ মোহজনিক।- 

শক্তিসম্পন্ন তিনি “রুদ্র” । শমারাস্ত প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্ক মহেখ্ম” 



বেদে মুত্তি পুক্তা । ২৮৯ 

( শ্বেতার্থ__-৩য় শ্রুতিমন্ত্র ৪1১০) শেষ কথ! মহ! মায়াবী ধিনি তিনি প্রুদ্র” | 
অথবা তাদৃশী শক্তিকে যিনি দ্রাবিত করেন তিনি “রুদ্র” । ফলে 
জ্ঞানদাত৷ পরমেখর । ৮ম অর্থ--যিনি “রুদ্র” অর্থাৎ রোদন সংসার ছুঃখকে 

দ্রাবিত করেন তিনি “কদ্র? | $ম অর্থ যিনি “রতি” অর্থাৎ শব্দকে দান 

করেন তিনি পরদ্র” অর্থাৎ জীবগণের প্রাণ স্বরপ। ১০ম অর্থ- সৃষ্টির আদিতে 

স্থষ্টিকর্তা ব্রক্জাকে যিনি বেদরূপ শব্দ দান করেনতিনি পরুদ্র” | * 

রুদ্র শব্দের যে দশ প্রকার অর্থ কথিত হইল উর প্রত্যেকটিই পরমেশ্বর 

বোধক, সাধক ইহ! প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবেন । 
রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে রুদ্র দেবতাতত্ব। 

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র প্ব়ংই রুদ্র দেবত। তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন-__ষথ। 
১। *এক এব রুদ্র ন দ্বিতীয়োহবতস্থে।” 

২। “সহত্বাণি সহত্রশে। যে রুদ্র অধিভূস্যাম্ ইত্যাদি 
কুদ্রাধ্যায় মন্ত্র--১১ অনুবাক দ্রষ্টবা । 

উদ্ধ,ত মন্তদ্য়ে পরমেশ্বর একও বটেন, বহুও বটেন; আবার তিনি সগুণও বটেন 

নিগুণ ও বটেন, এবং তিনি সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন ; অদ্বৈতবাদের 
শ্ শপ পট " শাসপীপী  িশিলাতিশশী  স। 

*  “রুতৌ নাদান্তে দ্রবতি দ্রাবয়তি ইতি বা রুদ্র ইতি | *** *** রুত্যা 

বেদরূপয়া ধর্মদীননলোকয়তি প্রাপয়তি ইতিবা।,****'রুত্যা বাগপন্থা 

বাচ্যং প্রাপয়তি ইতি । রুত্য1 প্রণব রূপয়া স্বাত্মানং প্রাপয়তীতি ।*." 

রোরূরমাণো দ্রবতি প্রবিশতি মর্ত্যান ইতি রুদ্রঃ। রুকৃ তেজঃ *** *** তুয়ি 

নিত্য যোগে ব! র প্রতায়ঃ, বর্ণ ব্যাবৃত্। রুদ্র স্তেজম্বীতি। রোধিক?, বন্ধিকা 

মোহিক। ব1 শক্তি স্তদবান্, তস্য। দ্রাবয়িতা ব। ভক্তে ভ্যে। রুদ্রঃ। রদ্রং সংসার 

দ্ুখং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ__ষথা “অশুভদ্রাবকোরুদ্রো ষজ্জহার পুনর্ভবম্। 
তন্মাচ্ছিব স্ততে। কুদ্রশবেনাত্রাভিধীয়তে 1” রুতিং শব্দং রাঁতি দদাতীতি 

প্রাণে। রুদ্রঃ। রুতিং শব্বং বেদাত্মানং ব্র্গণে দদাতি কম্মাদা বিতি রুদ্রঃ **-**" 

“যে। বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ” ইতি ॥ 

ভট্ট ভাঙ্কর কত রুদ্রীধ্যায় ভাষ্য ১ম মন্ত্র দ্রষ্টবা। 

ভাষোর সব কথা উদ্ধত হইল না, অনুসন্ধিৎস্থ মুলগ্রন্থে তাহ! দেখিবেন। 

রুদ্র শব্দের নির্বাচন বিষয়ে ভাষ্যকার ভট্টভাঙ্কর যে সব কথ! বলিয়াছেন 

প্রয্োজন বৌধে কেবল তাহাই সঙ্কলিত হইল। 

৫ 



২৩ উত্সব । 

বিষয়ও ভিনি, আবার দ্বৈতবাদের বিষয়ও তিনি” এইসব তত্ব কথিত হইয়াছে । 

*একমাত্র রুদ্রই বিদ্যমান আছেন আর কেন নাই” ইহাই পরমেশ্বরের একত্ব 

বাদ । মন্ত্র আবার বলিতেছেন-_-“ভূমিতেঃ মহার্ণৰ তুল্য এই অন্তরিক্ষে, পাতাল 

প্রত্তুতি অধোলোকে, ইন্্রলোকাদি উর্দ, লোকে, বৃক্ষে, অন্নে, এবং দিগবিদিকে 

সুত্র সহত্র ক্র দেবত। বিরাজমান রহিয়াছেন+ ইত্যাদি; এই সব মন্ত্র 

পরমেশ্বরের বনুত্ববাদ সম্যগ. ব্যাখ্য।ত হইয়াছে । এই একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ 

দ্বারাই তাহার অস্থৈতবাদ এবং ছ্বৈতবাদও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহ! 
বল! বাহুল/মাত্র | 

বেদের ব্রঙ্গণভাগে এই তথ্ধ এইভাবে বলা হুইতেছে--শাকল্য খষি ব্রদ্ধবিদ্ 

যাজ্বক্ধ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন---“ষে যাজ্ঞবজ্ধ্য | দেবতার সংখ্য। কত ?” “কতি 

দেবা যাজ্বন্ধ্য ! মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য উত্তর করিতেছেন-_ দেবতার সংখ] তিনশত 

তিন ৩*৩। আবার ৩০৩ তিন হাজার তিন-_-ত্রয়শ্চ ত্রীচশতা), ত্রয়শ্চ ভ্রীচ 

সহআ|1 1” * এইভাবে দ্রেবর্তার বুত্ব উল্লেখ করতঃ ক্রমশঃ এঁ সংখ্য। হাস 

পূর্বক দেবতার সংখ্যা ৩৩। ১২। ৬। ৩।২ ইত্যাদি বলা হুইয়াছে। সর্বশেষে 
মহর্ষি বলিতেছেন যে দেবতার সংখ্য। “এক,» তাঁহাকে “ত্যৎ” এবং “ব্রহ্ম” 

ইহাই বল! হয় “স ব্রহ্ম ত্য দিত্যাচক্ষতে”। “এ বহু দেবত। এই একদেতারই 

মহিষ! বিশেষণ *মহিমান এব এধামেতে ত্রয় গ্রিংশত্বেবণ। 

উপনিষদে রুদ্রে দেবতাতত্ব। সগুণনিগুণ সাঁকারনিরাকাঁর 

বাদ ব্যাখ্যা । 

পরমেশ্বরের এই একত্বনাদ 'ও বন্ধত্ববাদ, সগ্ডণ নিগুণ ভাব এবং সাকার ও 

নিরাকার রহস্য অন্ত উপনিষদ বাঁক্যে ও অতীৰ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হ্ইয়াছে। 

পরস্ত সেখানে “উমা সহায়,” প্ত্রিলোচন,* “নীলক,» “শিব” স্বরূপ রুদ্র 

দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই বেদে বলিতেছেন-_ 
জি জী রর ০. পেশ ০০০০০ ৩ শপ ও তি এ শশী পলাশ তত জন শত পাশপাশি 

্ * প্র্যবিকশতানি' * ব্র্যধিক সহজাণি চ ইন্্যর্থঃ॥ 
বেদান্তদর্শন--১ম অধ্যায় ৩য় পাদের ২৭ হৃত্রের “কল্পতরু" ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য 

ইহার বিস্ত,ত বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম 
ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র হইতে দশম মন্ত্র দরষ্টব্য। বেদাস্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের 

তৃতীয় পাঁদের ২৭ স্ত্রের শাঙ্করভাষ্য এবং ভামতী প্রভৃতি গ্রন্থে ও ইহার বিশদ 
বাখ্যা দুষ্ট হয়; তত্বান্বেষী পাঠক অবশ্ই তাহা! দেখিবেন ॥ 



বেদে ঘুর্তি পূজা । ২৯১ 

“অচিন্তামব্যক্ত মনস্তরূপং শিবং প্রশান্ত মমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। 

তমাদদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভূং চিদানন্মরূপমন্ভুতম্ ॥ 
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভৃং ভ্রিলোচনং নীলকণং প্রশান্তম্। 
ধ্যাত মুনির্ণচ্ছতি ভূতযোনি ং সমস্ত সাক্ষি তমসঃ পরল্তাৎ ॥ 
স ব্রহ্মা সশিবঃ সেন্্ঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট. | 

স এব বিষ্ও স প্রাণঃ স কালাগ্িঃ স চন্দ্রণাঃ ॥ 

প এস সব্দীং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সন[তনম্। 

্কাত্ব। তং মুভ্ভামত্যেতি নান্তঃ পন্ছা বিমুক্তুয়ে ॥* 

কুষ্ণযজুর্বেরদীয় কৈবল্যোপনিষং। ১ম খণ্ড--৬-হইতে ৯ শ্রোক। 
বেদবাণী বলিতেছেন যে “সেই পরমেশ্বরকে গ্রানিলেই মৃত্যু অতিক্রম 

করিতে পারা যায়; স্থৃতরাং এই পরমেশ্বরজ্ঞান ভিন্ন আর কোনই উপায় নাই। 

ধাহার জ্ঞ/ন মুক্তির সহায়,তিনি কেমন ?” এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলিতেছেন 

“তিনি অচিন্ত্য অব্যক্ত অনস্তরূপ অর্থাৎ বিশ্বূপ; তিনি কপ্যাণমুগ্তি পরম শান্ত, 

মরণ গ্রতৃতি ষড়ভাব বিবজ্জিত, সর্ব।পেক্ষ। বুদ বস্ত, নিখিল দেহার্দির 

পরিণময়িতা এবং জগৎ কারণ স্বরূপ পদার্থ; তিনি আদি মধা অস্ত বিহীন 

বস্ত, এক অদ্বিতীয় বিভূ বিশ্বব্যাপক, রূপার্দি শূন্ত সচ্চিদানন্দকরস এবং 

সর্বাশ্চ্য্য ভূমি।” এই পধ্যস্ত পরমেশ্বরের নিগুণভাবের ব্যাখ্যা ক'রয়৷ পরে 
বলিতেছেন-__ণ্তিনি” উমা সহ।য় অর্ধ নারীশ্বর মুি পাত্রলোচন* এবং বিষপান 

লীলায় “নীলক্” । সাধক! লক্ষ্য করিবেন “উম সহার,” পত্রিলোচনগ 

এবং “নীলক” ইনি সগুণ ঈশ্বর এইনগ্ ইনি সাকার) যখন তিনি “অচিস্ত্য 
অজ্ঞে়......চিদানন্দরূপ” তখন তিনি “অরূপ” অতএব নিগু ণনিরাকার। 

পরমেশ্বরের উক্ত দ্বিবিধ অবস্থাকে লক্ষা করিয়াই *৭রমপরক্কব্রহ্ম” বল৷ 

হইয়াছে । এখানেও বেদ “অচিস্ত্য অব্যক্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ্ারা তাহার নিগু 

নিরাকার পরভাবের কথা বলিয়। তিনিই “উমাপহাঁয়” প্ত্রিলোচন” 

“নীলক ;” স্থুতরাং “নগুণ সাকার” ইহ! খলিতেছেন।; এবং আরও 
আশ্বীসের কথা বলিতেছেন যে-_-ণমননণীল সাধক উমাসঠার ত্রিলোচন 

নীলকণ্ঘকে ধ্যান করিয়া সংসারপরপার বিরাজমান কর্শ্ফলাধ্যক্ষ চরাঁচরনিথিল ». 

বিশ্বকারণ প্রশান্ত পরমেশ্বর প্রভূকে প্রাপ্ত হয়েন।” সাধক! লক্ষ্য কর 

উপনিষদ বাণী স্পষ্টতঃ বলিতেছেন--ধিনি “ মচিন্ত্য অব্যক্ত .....অনন্তর্ধপ বা 



২৯২ উৎসব। 

অরূপ" তিনিই রুদ্ররূপী প্রভু পরমেশ্বর,,তাই তিনি যোগি জন্ঠ ধ্যানেণউমাসহায় 

ক্রিলোচন এবং নীলক 1” আহা! মুনি মননশীল সাধক তাহার “রুদ্রদেবতার, 

এই অপররূপের ধ্যান ফলেই তাহার পরস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েন, রূপদেবতার 

এই পরশ্বব্ূপের পরিচয়েই বল! হইতেছে “ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ 
পরন্তাৎ»-__-চরাচরনিখিল বিশ্বকাঁরণ কর্মফলাধ্যক্ষ সংসারপরপার বিরাজমান । 

রুদ্রদদেবত1 একরূপ, বহুরূপ এবং বিশ্বরূপ। 

রুদ্রদেব সগুণনিগু ণভাবে সাকার নিরাকার ইহা বুঝিলাম। এখন তিনি 

একও বটেন, আবার বন্ও বটেন, তিনি তন্বতঃ অরূপ হইলেও লীলায় 

অনস্তরূপ” ইত্যাদি তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি । উপনিষদ্ বাণী বলিতেছেন-_. 

যিনি অচিস্ত্য-অব্যক্ত...***চিদানন্মরূপ, আবার অরূপ অদ্ভুত, তিনিই লীলায় 

উমানহায় ভ্রিলোচন এবং, নীলকঞ্ট) এবং তিনিই ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান যাহা 

কিছু সবই-_ 

স এব সর্বং যদ ভূতং ষচ্চ ভব্যম্ 

উমাসহায় ত্রিলোৌচন নীলকণ্ঠ রুদ্রদেবই ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান নিখিল 

পদার্থ রূপে বিরাজিত। বেদের মন্ত্রভাগ পুরুষ স্থক্ত যেমন বলিতেছেন__ 

“পুরুষ এবেদং সর্ধং যদ্ভূতং ষচ্চ ভব্যম্” 

পুরুষ কুত্ত-_ংয় মন্ত্রা্ধ। 

তেমনি বেদের উপনিষদ ভাগও বলিতেছেন--”স এব সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ 
ভব্যম্* | সাধক! প্রাণিধান কর ইহ “অরূপ” রুদ্রদেবের অনন্তরূপের 
অর্থাৎ বিশ্বরূপের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্য/। বেদের মন্ত্রভাগ পুরুষস্ত্ত েমন 

বলিতেছেন-_ 

“চন্দ্রমা মনসে। জাত শ্চক্ষোঃ সুর্যে। অজায়ত। 

মুখ! দিন্দ্র শ্চাগ্রিশ্চ প্রাণাদ্ বাযু রজায়ত ॥ পুরুষ স্ত্ত ।১৩ মন্ত্র 

«এই বিশ্বনমনোবিমোহন ওষাধপ্রাণ চন্দ্রম। সেই পুরুষের মন, 

জ্যোতিরাশির আধার এ হুধাদেব পুরুষের চক্ষুঃ, বল দেবত। ইন্দ্র ও অগ্নি 
পুরুষের মুখ, এবং সদাগতি জমীরণ পুরুষের 'প্রাখ বলিয়! বহদেবতারূপে সর্ব 
দেবতারূপ, ফলতঃ বিশ্বরূপ”, তেমনি নেদের উপনিষদ্ভাগ উমাসহায় ব্রিলোচন 

নীলক কুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন-_ 



বেদে মুণ্তি পুজা । ২৯৩ 

“স ব্রন্ধা সশিবঃ সেন্ত্রঃ সে।হক্ষরঃ পরমঃ ম্বরাট । 
স এব বিষুঃ ল প্রাণঃ স কালাগিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥৮ 

স এব সর্বং যদ ভূতং ষচ্চ ভব্যং সনাতনম্ ॥” 

সেই উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণঠই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অঙ্গর, স্বরাট বিরাঁট 

কাল, অগ্নি, চন্দ্র, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলবস্ত, এবং তিনি সনাতন নিত্য 

পরব্রদ্ধ পদার্থ রুদ্রদেবই ব্রহ্গা, বিষুর শিব অগ্নি চন্দ্র প্রভৃতি বহুদেবত| রূপে 

প্রতিভাত হয়েন ইহ] স্প৪ঃ বহুদেবতায় এক দেণতার অনুভূতি, ব৷ একদে নতায় 

বছুদেবতার প্রতঃক্ষদর্শন সুতরাং রুদ্রদেৰ একরূপও বটেন আবার নহুরূপও 

বটেন। রুদ্রদ্দেবই কালস্বরূপ পদার্থ, তিনিই স্বরাট বিরাট এনং রুদ্রদেবই ভূত 
ভবিষ্যুৎ বর্তমান সকলবস্ত ইহা স্পষ্টতঃ তাহার বিশ্বূপতা অথবা «“সর্বং খবিদং 

ব্রহ্ম” (১) পত্রহ্গ সত্যং জগন্সিথা ভীবে ব্রদ্দেব নাপর+---” ইত্যাদি 

একাস্তব্রদ্মরূপতা৷ স্থতরাং এখানে অধিকারি ভূমিকাঁভেদে পরমেশ্বরের“ দ্বৈতঘাদ" 

এবং “অন্বৈতনাঁদ” ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে অন্ত দেবতায় রুদ্র দেবতার প্রত্যক্ষানৃভৃতি | 

এ পর্য্যস্ত যাহ। আলোচিত হইয়াছে তাহার দ্বার] কুদ্রদেব একরূপ বনুরূপ 

বিশ্ব্ূপ এবং পররব্রহ্মরূপ ইহ] বুঝ গিয়াছে,স্তরাঁং ফলতঃ পরমেশ্বরই রুদ্রদেবতা 

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই | ব্রঙ্গা, বিষ, শিব,ইন্দ্র,চন্ত্র ও বাযু প্রতি দেনতাঁগণও 
রুদ্রবূপী পরমেশ্বরের বিভূতি বিশেষ ইহাও বুঝা হইয়াছে। পূর্বে রুদ্র শবের 
দশ প্রকার অর্থদ্বারা, রুদ্রাধায়ের দুইটি মন্ত্র্ধারা এবং উপনিষদ বাক্য দ্বার! 

( বৃহদ।রণাক এবং এবং কৈবল্য উপানষদ বাকা দ্বারা) পরমেশ্বরের একত্ববাদ 

বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, অছৈত বাদ, সগুণ নিগুণভেদে সাকার নিরাকার তত্ব 

ইত্যাদি নান জ্ঞাতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত কর] হইয়াছে, প্র প্রসঙ্গে বেদে মুন্তিপূজা 

এই মুল বক্তব্যও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কাঁরণ পরমেশ্বর 

যখন “এক” “অদ্বৈত” এবং “নিপুণ” তখনই তিনি “অরূপ? মূর্তিহীন নিরা- 

কার, কিন্ত খন তিনি ছৈত স্বভাব সম্পন্ন, বু এবং সগুণ তথন অবশ্যই তিনি 
মুর্তিমান, এই মূর্তির বনু পরিচয় এই রুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহ] ক্রমে ব্যক্ত” 

হইবে। “উম! সহায়ং পরমেশ্বরং প্রভূং। ত্রিলোচনং নীলকণ্ম্”-_ ইত্যাদি 
উপনিষদ বাক্য দ্বার! অন্ত দেবতাঁয় রুদ্রদেবতার প্রত্যক্ষান্ুভূতি যেমন ন্ুব্যক্ত 



২৯৪ উৎসব। 

রহিয়াছে, তেমনি কুদ্রাধ্যায় মন্ত্রে অন্ত দেবতা রুদ্রদেবের প্রত্যক্ষানুতৃতি 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বখা-- 

অসৌ য স্তাআো অরুণ উত বভ্রঃ সুমঙ্গলঃ 
যে চেমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহত্রশে 

বৈষাং হেড ঈমহে ॥ 

রুদ্রাধ্যায় ১ম অনুবাক--৭ম মন্ত্র। 

অসৌহ যোইবস,পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ | 
উতৈনং গোপা অপ্রূর্শরদ ভাধ্যঃ। 
উতৈনং বিশ্ব ভৃতানি স দৃষ্টে মূড়গাতি নঃ ॥ 

রুদ্রাধ্যার | ১ম অনু, মন্ত্র। 

উদ্ধত দুইটা মন্ত্র বার! দৃশ্যমান সুর্ধ্যদেব রুদ্র দেবতারই মূর্তিবিশেষ ইহাই 
বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সর্বাত্মন্বরূপ পরমেশ্বর রুদ্রদেবই দৃষ্ঠমান সূর্য দেবতারূপে 

দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। শুর্ুষজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাঙ্গণে ভাছে যে--“অসৌ 

যস্ত!অঃ, ইত্যাদি মন্ত্র বার! “স্র্যেপস্থান৮ করিবে-_ 

“ অমৌ যস্তাম্র ইত্যনেন আদিত্য মুপতিষ্ঠঠে। | 

ভট্ট ভাস্কর কৃত ভাষ্যধৃত শতপথ ব্রাঙ্গণ বাক্য। 

অত এব ইহা! কুর্য্য দেবতায় কুদ্রাভিধেয় পরমেশ্বরের স্পষ্ট চাক্ষুব প্রত্যক্ষ । 

এই মন্ত্র দ্বয়ের দ্র&। খাষি “মরুত্বান৮, অথব| “কাল” রূপা স্বয়ং রুদ্র । দেবী 
কুত্তমন্ত্রে গগদন্ব( যেমন নিজেই নিজের তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এখানেও 

তেমনি কাল খবিরূপী রুদ্রদেব অঙ্গুলিদ্বার৷ সুর্য দেবতাকে নির্দেশ পূর্ব্বক 

নিজেই নিজের রূপরহন্ত প্রকাশ করিতেছেন-- 

(১ম মন্ত্ার্থ) এ অতি উর্ধলোকবন্তী মগ্ডুলবিছারী হূর্য্যদেব রুদ্রদেবতারই 

মর্তি বিশেষ । আহ! ইহার কতই বিটিত্র রূপ! ইনি উদয়কালে অন্ধকার 
সম্পর্ক বশতঃ, অথব। পৃথিবীচ্ছবি সম্বন্ধ বশতঃ, “তা” অতিশয় রক্তবর্ণ রূপে 

দৃষ্ট হয়েন, আবার কিঞিৎকাল পরেই “অরুণ”-__ঈষদ্ রক্ত রূপে পরে “বক্র” 
রূপে অর্থাৎ “পিঙ্গল” রূপে (গৌররূপে ) পরে এন্থ্মঙ্গল” নানাবর্ণ রূপে 

প্রতিভাত হস্সেন। ইহারই নানাবর্ণ অঙ্গে মাধিবাই এই বিচিত্র বিশাল পসৌর- 
জগৎ চিত্র বিচিত্র লোচিত) গুরু, কৃষ্ণ ও পীত প্রতৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে! 



বেদে মৃষ্তি পূজা । ২৯৫ 

এই হৃর্ধ্যরূপী রুদ্র দেবতাই স্বীয় নির্ধল তরল রূপ ছটা বিকীর্ণ করতঃ আব্রহ্গ 
কীট পর্যন্ত প্রতি প্রীণীকে এমন শোন রূপবান করিম! তুলিয়াছেল £ ইনি 

অনস্তরূপের সাগর, তাহাতেই ভাসমান এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্, রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ফেন বুদ্বুদ বিশেষ । পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঈশানে, নৈখতে, বায়ু 

অগ্রি কোণে উর্দ্ধে অধোলোকে বিচ্ছরিত সহস্র সহত্র রশি সমৃ5 এই সুরধরূপী 
রুদ্র দেবতারই তীক্ষ মুর্তি বিশেষ! আমি সাধক আজ ভক্তি নমস্বারাদিার! 

তীহাদের ক্রোধসদৃশ তীক্মতাকে নিবারণ করিতেছি । জগতের পাপ পুণ্যের 

অনুরূপ ফলদানের জন্ই ইনি স্বসমান বেশ বিভূতিরূপ ধারণ করতঃ স্বীয় অনু- 
চর রশ্মি আকারে পৃথিবীর সর্বদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তাই সকলে 

“কর্মদায়িনে” বলিয়। তাহাকে অর্থ্যদান করিয়। থাকে । * : 
২য় মন্ত্র ব্যাখ্য।--ষে রুদ্রদেব সমুদ্রমস্থন লীলায় দেবাস্ুরকে রক্ষী করিবার 

জন্ত কালকুট পান করিয়া “নীলগ্রীবঃ” নীলকণগ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই 

আজ “বিলোহিত£,, বিশেষভাবে লোহিতবর্ণ প্রজলিত পাৰক তুল্য হুইয়] 

অমৌ-_মণ্ডল মধ্যবত্তঁ রূপে “অবসর্পতি"- উদয় ও ন্তলীলার অভিনয় 
করিতেছেন। ইহার এই উদয় 9 অন্তলীল! বশতঃই দ্রিবা ও রাত্রির আঁবি- 

ভাঁব হইতেছে, জ্ঞানী ভক্ত এই লীলার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে-_ 

8 ১। এতয়োঃ কাল খষিঃ। অরুত্বান ইতি কেচিৎ। আদিত্যাত্। 

রূদ্র দেবতা । “অসৌ ষ স্তার” ইত্যনেন আদিতামুপতিষ্ঠতে” ইতি শপথ 

ব্রা্ণম্। দেবসা জগদুপ কারক মূর্তিযু। (জগছুপ সংহারক ) আদিত্যপ্যা- 

প্ান্তর্ভীবৎ 7... **. “অসৌ” ইতি অগ্ুল্য। নির্দিশতি | 
(“যে চ ইমে রদ্রা ইত্/স্য আখ্য। ) রুদ্রস্য স্বভৃত। রশ্রিরূপ! রুদ্রাঃ 

পৃথিবীমভিতস্তিষ্টন্তি | 

০৭০৯১৯৯০০১৭ ছেডঃ ক্রোধমনাদ রম্-_- **..*..*"হেড অনাদরে 1৮ 

হেডঃ ক্রোধ ইতি যাস্কঃ। 

ভর ভাগ্কর কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য 

১। “বক্র£-ততোহপ্যার্ধং পিঙ্গলঃ। এবমন্তেইপি বর্ণা স্তৃতৎ কাঁলগতা 

উন্নেয়া১........ সুমঙ্গলঃ)  নানাবর্ণঃ 1,১১০ “এযাম্”- আদিত্যরশ্রিরপাণ!ং 

সর্বেষাং রুদ্রাণাম্। 
সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 



২৯৬ উত্সব । 

নিমেষোন্মেষণে রাত্রি দিবা চৈব রতুত্তম ! 
অধ্যাত্ম রামায়ণ আরণ্যকাও্--৯ম অধ্যয় গন্ধর্বকৃত রামন্তব 

“হে রাঁমরূপী পরমেশ্বর ! তুমি যখন চক্ষুরুন্মীলন কর, তখন প্রকাশরূপ 

দিবসের আবির্ভাব হন। আবার যখন চক্ষু মুদ্রিত কর, তখন আবরক রাত্রির 

অবগুঠনতলে বিশ্ব লুকায়িত হয়।” 

কর্ম্মফলবিশ্বাসী ইহ| অবশ্ঠই লক্ষ্য করিবেন যে--সেই পরম দেবত রুদ্রদেব 

এই সৃুর্ধামুর্তিতে উদয় ও অস্তলীলার অভিনয় করিতেছেন এই জন্ত নিখিল জগৎ 
কর্মসুত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তাই করুণাময় বেদ দিবা রাত্রি ভেদে কতই 
গুভাশুভ কর্মের বিধান ও নিষেধ করিয়াছেন,অনাদিকাল হইতে জীবকুলও সেই 
শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান দারা! এই সংসার চক্রকে সচল রাখিয়াছে, সুতরাং 
পনীলগ্রীব” “বিলোহিত” হুর্ধ্যদেব এ মন্ত্রে কর্ফলের অধ্যক্ষরপে দৃষ্ট হইতেছেন 
এই জন্ত তত্বতঃ পরমেশ্বরঃ | 

সপ পাসপিপাপাসপশাকচ পা শা শালা টি " "পাশা শীট শশা শাশলীতা শািশাশপিত শি ক ্ 
পা জর পপ পাপা ৪ ০৪ 

পরমেশ্বর কুদ্রদেব পৃথিব্যাদি অষ্ট মুর্তিতে জগতের উপকার করিতেছেন, 

কারণ উহার! ন। থাকিলে জগচ্চক্র অচল ইভ] সর্বজনের সতত প্রত্যক্ষ, তাই 

বিশ্বনাথ এঁ বিশ্ব মুর্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন একই পরমেশ্বর 
অষ্ট মূর্তিতে অধিষিত থাকিয় এই বিশ্ব ভরণ করিতেছেন, আবার তিনিই ব্রক্গা 
বিষণ এবং রুদ্র এই আখ্্ম্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াও স্ষ্টিষ্বিতি শাসন করিতেছেন,_- 

“মুস্ত্যষ্টক মধিষ্ঠায় বিভর্তীদং চরাচরম্। আত্মত্রয় মধিষ্ঠায় স্ষ্্যাদি প্রকরোতি সঃ 

( সায়ণাচাধ্যরূত রুদ্রাধ্যায় ভাষ্য ভূমিক! ) সুতরাং বেদশান্ত্রমতে সূর্য জড়পিগ 

নহেন পরস্ত প্রকট পরমেশ্বর, ধাহারা সুধ্যোপস্থান মন্ত্র হংস কে গায়ত্রীমহা মন্ত্র 

এব* সাম বেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ কথিত মধুবিদ্য1 রহস্য কোনও দিন চিন্তা 

করিয়াছেন, তাহার] সৃূর্য্যদেবত]। রহস্ত সহজেই বুঝিবেন সন্দেহ নাই। মাতা 
গ'য়ত্রী আদিত্য মগ্ডলমধ্যবর্তিনী কেন নারায়ণ সবিভৃমগ্ডল মধ্যবত্তী কেন, এসব 

রহস্ত প্রণধান কর আবশ্তক। এখানে মন্ত্র বলিতেছেন যে ““হূর্য রুদ্র পর- 

মেশ্বর তাহার অসংখ্য কিরণও তাহারই রুদ্রমূর্তি। তিনি সমস্ত বর্ণের আধার, 

ভাষ্যকারগণও এঁ তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই সতর্কতা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা 
নহে, পরস্তপরম সত্য। অনুসন্ধিৎস্থ এ বিষয়ে সুক্তন্ব ছান্দোগ্য উপন্নষদের 

৩য় প্রপাঠকে, বেদান্তদর্শনের ১।১।৩ সুত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ভামতীতে এবং 

যোগদর্শনের “ভূত বজ্ঞানম্ হুর্ষ্য সংযম।ৎ” (বিবেকপাদ্ ২৬ হ্ত্র) এই দকল 
স্থানে পাইবেন। 



(৯৭ ) 

ব্রঙ্গ রাক্ষম বেতাল!ঃ কুম্মাঞ্চা ভৈরবাদয়ঃ | 
নশ্যান্তি দর্শনাশড তন্থয কবচে হৃদি সংশ্থিতে ॥8৭ 

মানোনতিভবেত রাজ্ঞ স্তবেজো বুদ্ধিকরং পরম্। 

ষশস! বদ্ধতে সোহপি কীর্তিমণ্ডিত ভূতলে 0৪৮ 

জপে সপ্তশতীং চণ্তীং কৃত্ব। তু কবচং পুর! । 

যাঁবশু ভূমগুল€ ধত্তে সশৈল বনকাঁননম, ॥৪৯ 
তাঁবু তিষ্ঠতি মেদিন্যাঁং সন্তৃতি পুত্র পৌত্রিকী | 
দেহান্তে পরমং স্থানং যহ স্থবরৈরপি ছুল্লভম্ ॥৫০ 
প্রাপ্সোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়া প্রসাদতঃ ॥৫২ 

ইতি জীদেবী কবচং সমাপুন্ ॥ 

রাজ্ঞঃ_-সকাশাদিতর্থঃ ॥৪৮॥ পুরা প্রথমতঃ ॥ ধত্তে_ অনন্ত নাগো 

যাব ভূমগ্ডলং ধন্তে ধারয়তি ভাব 1৪৯ পরমং স্থান মোক্ষরূপং 
প্রাপ্মোতি নিত্যং-'নিয়মেন ॥ মহামায়া প্রসাদতঃ-_মহামায়। সর্বরূপং 

মায়াশবল ব্রহ্মরূপা তথ্যাঃ প্রসাদত ॥ “য মে বৈষ বৃথুতে তন্ংস্যাম 

ইতে শ্রুতেঃ। “য তাং মায়াশক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপমানাং 

তরতি সোহমৃতত্র্থ গচ্ছতি ইতি আসতে? ॥ অহমের স্বয়মিদং বদামি 

জুষ্টং দেবেভিরূত মানু.ষভিঃ” ইতি আতেশ্চ ॥ পার্বতী পরমাবিদ্া 

ব্রঙ্গবিদ্যা প্রদায়িনী। বিশেষেনৈব জন্তুনাং নাত্র সঙ্দেহ কাঁরণম্॥ 
ইতি সৃতসংহিতো্তশ্চ ॥৫০ | 

প্রথমে কবচ পাঠ করিয়া পরে সপ্তশতী জপ করিলে মহামায়ার 

প্রসাদে যতদিন এই সশৈল্বন কানন ভূমগুল অনন্ত নাগ ধারণ করিবেন 

তত দিন পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ভতি পৃথিবীতে থাকিবে এবং দেহান্তে 
দেবতারও ছুল্ল ভ নিত্য পরম স্থান যে মোক্ষ তাহা পাইবে | 

 প্রঃবকোন ক্রমে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়? মি 

উঃ--ক্বচ-+অর্গল!--নবার্ণমন্ত্র-_রাত্রিসূক্ত-_চশ্তীপাঠ : দেবীসুক্ত * 

পরে পরে পাঠ ইহাই ক্রম । 
রাত্রিসুক্তং জপেদাদৌ মধ্যে সপ্তসতীন্তবম্। 
প্রাপ্ডে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসুক্তমিতিক্রমঃ | ইতিমরীচিকলে। 
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প্রঃ-শুধু মায়ের নাঁম ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে স্মরণ করিলেই কি কবচ 
পাঠ হইল ? 

উঃ-_মনকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে কেন্দ্রীভূত করিয়া ন।ম করিলেই 

মায়ের ইচ্ছায় এইস্থানে মায়ের শক্তি কাধ্য করিবে। 

অথ অসর্গলা৷ স্ভ্রর্তিঃ। 

ও" নমশ্চগ্িকাষ়ৈ | 

অসা শ্রী অর্গল৷ স্তোত্রমন্ত্রসা বিষ ধষিরনুষ্ট,পচ্ছন্দঃ শ্রীমহালক্ষনী 
দে'বিত। নবার্ণেমন্ত্রশক্তিঃ। মন্কোদিতা দেবো! বাজম্। সপ্তশতী- 

ম্রস্তব্মূ। শ্রীজগদন্বাপ্রী তয়ে সপ্তশতী পাঠাজজপে বিনিয়োগঃ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ __ 

জয়ন্তী মঙ্গলাঁকালী ভদ্রকালী কপালিনী। 

ছুর্গী ক্ষমা! শিবা ধাত্রী স্বাহ। স্বধা নমোহস্ত্রতে ॥১। 

মধুকৈটভকিদ্রাবি বিধাতৃবরদেনমঃ | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষে৷। জহি ॥২॥ 

মহিযাস্রনিণ্াশবিধাত্রী বরদে নমঃ । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৩। 

বন্দিতাডিবিযুগে দেবি দেবি সৌভাগ্যদাঁয়িনি 

রূপং দেহি জয়ং দেহি ষশোদেহি দ্বিষো জহি ॥8 

রক্তবীজ বধে দেবি চগুমুণ্ড বিনাশিনি। 

রূপং দ্রেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৫ 

পপ প াপ্্ » সপ ৬ অপ সস ০ 

প্রশ্ন অর্গল অর্থ কি? 

অর্গল বলে হুড়কাঁকে | দিদ্ধি প্রতিবন্ধক পাঁপ অর্গল সদৃশ 

বলিয়! তন্নাশক স্তোত্রের নাম অর্গল! স্তৃতি। শ্রীনীলকণ্ শুরী 
দুর্গপ্রদীপে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যে পাপ প্রভাবে মানুষ চণীতে 

প্রবেশ করিতে পারেনা সেই পাপ নাশক এই অর্গলা স্ততি ॥ 

পীর পর ক. ক ৮১৮ ০ 
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প্রশ্ন_ দেবী কবচের পরেই অর্গলা স্কৃতি কেন? 
উত্তর--দেবী কবচ দ্বারা স্থল দেহের সর্বনস্থান রক্ষা হইল কিন্ত 

মন, বুদ্ধি, চিন্ত ও আহংকার বিশিষ্ট জন্তঃকরণের রক্ষা হইবে অর্গলা 

স্ত্রতি দ্বারা । 

প্রশ্ন--কিরূপে,? 

উত্ত-_ ধ্যান ভিন্ন অন্তঃকরণের শুদ্ধ শাই। জ্ঞান দ্বারা চিত্ত 

ভগবানে ডুখিয়া যায় বলিয়। এই জ্ঞান বাসনা শ্যাগে মন আর চঞ্চল 

হইতেই পারে না। ইহা সমাধিস্ব স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থ! | কিন্তু সমাধি 

হইতে বুখ্িত হইলে ঘখন আবার সংসারাড়ম্বর উত্পাণ্ড করিতে থাকে 

তখন বুুখিত স্থিতগচ্ঞ ধান যেগের দ্বার ভগবৎ রসে চিত্তকে 

ডুবাইতে পারেন। সাধন মাত্রেরই এই ধ্যান যোগ চিশুশুদ্ধিকর-_- 

ধ্যেয় বাসন। ত্যাগ ও জ্ঞেয় বাসন! ত্যাগ এই দুই উপায়ে স্বরূপে 

স্থিতিলাভ হয়। 

প্রশ্ন-_অর্গলা স্তৃতিতে ধ্য।ন হইবে কিরূপে ? 

উত্তর--গুণ ও লীলা চিন্ত। দ্বারা মায়ের ধ্যান স্ন্দর রূপে হয়। 

প্রশ্ন জয়ন্তী মঙ্গল ক।'লী ইত্যাদি নাম পাঠ করিলে গুণ ও 

লীলার চিন্তা হইবে কিরুপে £ 

উত্তর-_-মাতার নাম সকলের শর্থ চিগ্তা কর জগদন্বর স্বভাবটি 

তখন অন্তরে ফুটিয়৷ উদিবে। তখন সরসভ।বে প্যান হইবে। 

প্রশ্ন_ জয়ন্তী নামের অর্থে ধ্যানের কিরূপ সহায়তা হইতেছে ? 

উন্তর-__জয়ন্তার অর্থ সর্ব্বোৎকুষ্ট ! ভালনাস।র বস্তু ষদি সর্বেবাৎ- 

কষ্ট না হয় তবে তাহাতে পুর্ণ শ্রদ্ধা হয় না। আমি যাহাকে ধ্যান 

করি তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ না হন মন তাহা লইয়! চিরদিন 

থাকিবে না। 

প্রশ্ন__ম] সর্বেবাশুকৃষ্ট। কিরূপে ? ব্রঙ্ছই ত সব্বোতকৃষ্ট। 

উত্তর-_নিগুণ ব্রহ্ম ধানের বিষয়ীভূত নহেন। তিনি অবাঁউ মনস 

গোচর। তিনি যখন উপাধি গ্রহণ করিয়া সগ্ণ হয়েন তখনই তাহার 
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অচিন্তযরূপ চরিতে সর্দি*ক্র বিনাশিনি | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬ 

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্য। চণ্চিকে প্রণতায় মে। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে! জহি ॥৭ 

স্তবন্তে। ভক্তিপুর্ববং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥৮ 

চগিকে সততং যে ত্বামঙ্চন্তীহ ভক্তিতঃ | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযো জহি ॥৯ 

দেহি সৌভাগামারোগ্যং দেহি দেবি পরং স্থখম্। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥১০ 

ধ্যান হয়। জয়ন্তী সব্বোতকুষ্টা গুণত্রয়সাম্যাবস্থোপাধিক 

ব্রহ্মারূপিণ] ভগবত্যাঃ সনব কাঁরণত্বাশড । সত্বরজস্তমে। গুণের সাম্যাবস্থা- 

রূপিণী প্রকৃতি যখন ব্রন্গের উপাধি হয়েন তখন সগুণব্রঙ্গই 
নিগুণ খাঁকিয়াই ব্রহ্মরূপিণী ; শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই 

বলিয়া ভগবতীই ব্রঙ্গাূপিণী। ইনিই স্থষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী। 

ইনিই সকলেরই কারণ 1] এই শক্তিই দশবিধ অবতার মুগ্তি গ্রহণ 

করেন । জয়ন্তী সর্ব কারণের কারণ সর্বোৎকুষ্টা বলিয়। একমাত্র 

আরাধ্য । 

প্রশ্নঃ__মায়ের মলা নামের অর্থকি ? 

উত্তরঃ--.জননমরণাদিরূপং সর্পণং ভক্তানং লাতি গৃহ্ৃাতি নাশয়তি 
সা মোক্ষপ্রদ! মঙলেতৃ(চ্যতে | মায়ের স্বভাব হইতেছে মা ভক্তগণের 

জনন মরণরূপ মঙ্থাভয় দূর করিয়া! আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয় 

মোক্ষ প্রদান করিয়! থাকেন! মায়ের স্বভাবই হুইন্েছে সন্তানকে 

নিভ্যানন্দে ভরিত করা । এই জন্য মা সর্বমঙ্গলা। ম। যাহাকে 

কৃপ। করেন “ন তশ্য প্রাণ উত্ক্রামন্তি” তাহার প্রাণের উতক্রমণ হয় 

ন|-সে এইখানেই মায়ের সাহত মিলিয়া যায় “ইছৈব সমবলীয়ন্ডে |” 
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বিধেহি দ্বিষতাঁং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১ 

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২ 

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষীবন্তং জনং কুরু ॥ 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছ্বিষে। জহি ॥ ১৩ 

সস শশী পিপি ও শাপলা পাশ শপ শিপাত্দ স্পা শা্ীশিীটি শিট শাটািশীশীশ্িশটশ শশা পপ ও জাপা টি সত 

কালী - কলয়তি ভক্ষয়তি সর্নবমেতশ প্রলয়কালে ইতি কাঁলী। এই 

সমস্ত স্্রি প্রলয় কালে ভক্ষণ করেন বলিয়! কালী। ব্রঙ্গ চ ক্ষত্রং 

চোভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্বস্যোপসেচনম্ ইতিশ্রতেঃ | ূ 

ভদ্রাকালী- ভদ্রং মঙ্গল: স্খং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো 

দাতুমিতি । ভক্তগণের মঙ্গল বা স্থখ দান করিব স্বীকার করিয়াছেন 
বলিয়। ইনি ভদ্রকাঁলী ॥ ভদ্রকালী স্ুখপ্রদা ইতি রহস্াগমে- 
ইথকথনাৎ। 

কপালিনী _ ব্রঙ্গাদীন্ নিহত্য তেষাং কপালং গৃহীত! প্রলয়কালে 
অটতীতি। প্রীলয়কালে ব্রঙ্গাপ্রভৃতির শিরোহশ্ফি লইয়। ভ্রমণ করেন 

বলিয়।। প্রপধগম্ুজহস্তা ॥ কপালিনু)চাতে পর! ইঠি রহপ্যাগমাৎ ॥ 

হুর্গা  ছুঃখেনাফ্টাঙ্গযোগসর্ববকন্ধ্োপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে 

প্রাপ্যতে . সা দুর্গা । তাং ছুর্গাং ছর্গমাং দেবীম্ ইতি দেব্যগর্বব- 

শিরসঃ | 

অফ্টাঙজগষোগ কন্ম উপা'সন! ইত্যাদি রেশে পাওয়া যায় তাই দুর্গ । 
হুর্গম স্থানে অতি ছুঃখে যাওয়া যায় বলিয়। দুর্গা । 

ক্ষম। -তক্তানামন্যেষ!ং ব। সর্ববানপরাধান্ ক্ষমতে সহতে জননীত্বা, 

সাতিশয় কারুণাবতী ক্ষমেত্যচ্যতে। ইনি জননী সেই জন্য ভক্তের বা 
পাপীরও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন বলিয়া ক্ষমা। অতিশয় কারুণ্য- 

বতী বলিয়াই ইনি ক্ষম।। 
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প্রচগ্ডদৈত্যদর্পস্সে চগ্ডিকে প্রণতায় মে। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি ষশে। দেহি দ্বিষে। জহি ॥ ১৪ 

চত্ভূঁজে চতুর্বজ্ত, সংস্তুতে পরযেশ্বরি | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫ 

কুষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বজ্ুক্তা। তথাহম্বিকে। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬ 
০০ শ্ পাশিপাশ্াশাশীশপসপেশ্পলকাপশিত ৭ পাাশিস্পপপাাপশসপপা ল্য ও প শশা (লিপ রিপা হও হি, এগার জা ৯৯ ক পপ পপ শি শপ শশা ০০৯০১৭ শপ পশপীটা শী ও পতল পল আস তা শান পি শশশিত 

শিবা_ _চিত্রূপিনী। | সুত সংহিতা বলেন-_ 

চন্মাত্রাশ্রয় মায়ায়! শক্ত্যাকারে দ্বিজোন্তমা। 

অনুপ্রবিষ্ট। যা! সন্থিৎ নির্বিবকল্প স্বয়ংগভ। ॥ 

সদ!কার! সদানন্দ। সংসারোগ্ছেদকারিণী। 

সা শিনা পরম! দেবী শিবাহভিন। শিবংকরী ॥ 
ধাঁত্রী সর্ববপ্রপঞ্চধারণকত্রী। 

অহং রুদ্রেভি বস্থুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈ রত নিশ্বদেবৈঃ | 

অহং মিত্রাবরুণোভ। বিভমঠহমিক্্রাগী অহম শ্বিনৌভ। ইতি শ্রতে 

স্বাহা _ দেবপোঁধিণী ॥ 

স্বধা- পিতৃপোষিণী ॥ 

নমোহস্কতে ॥ এতাদৃশ পুর্বেবক্ত মহা শুণবতী যা ত্বমপি ততস্তেতৃভ্যং 

নমে। নমস্কীর এবাস্ত্র কেবলম্। পরিচর্ধা। ব। সেবা করিব।র সামঘ্য নাই 

তাই নমো! নম:ই করি। নম$-ন মম। ম আমার কিছুই নাই সব 
তোমার । 

মধুকৈটভবিদ্রাবি - মধুকৈটভয়ে বিদ্রাবিণী নাশিনী চসা 
বিধাতুবরদা চ ইতার্থঃ। মধুকৈটভনাশার্থং ব্র্গণা স্ততা সতী তশ্মৈ 
বরং দদাঁবিতি কথা দেনী ভাগবতে প্রথমন্কন্ধে প্রসিদ্ধা। ব্রহ্ম! মধু- 

কৈটভ নাশের জঙগ্ মাকে স্তব করিলে জগদম্ব। ব্রহ্মাকে বরদান 

করেন। 

রূপং দেহি 5 রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্ত 1 রূপং ভবে 

বিন্ুরমন্দকান্তিঃ৮ ইত্যাগমাৎ্ তু দেহি মহ্যং মতকৃত নমস্কারেণেব 



( ১০৩) 
হিমাচলন্থতানাথপুজিতে পরমেশখরি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি বশো দেহি দ্বিষো ভ্বহি 1১৭ 

স্থরাস্থর শিরেোরত্ব নিগুষ্ট চরণেহন্থিকে । 

রূপং দেভি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিযে! জহি ॥১৮ 

ইন্দ্রাণীপতিসন্তাবপুজিতে পরমেশ্বরি । 

রূপং দেহী জয্মং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি | ১৯ 

দেৰি প্রচণ্ড দৌদ গুদৈত্যদর্প বিনাশিনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে! জহি ॥ ২০ 

দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েহন্থিকে । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিজো জহি ॥ ২১ 

পত্ীং মনোরমাং দেহি মনৌবুভানুসাঁরিণীম্। 

তারিণীং ছুর্গ-সংসার-সাগরশ্থা কুলোন্তরাম্ ॥ ২২ 

প্রসন্না সতীত্যর্থঃ 1 যে রূপ দুইদিশেই বিরূপ হয়, বাহ] ক্ষণস্থায়ী তাহ! 

জগদম্বার নিকটে চাণয়া হইতেছেন! | চাওয়। হইতেছে স্রূপ-_-এই 

স্বরূপটি হইতেছে পরমাস্-বস্ত _ইহাই মা মাপনি | মা! শামি প্রনঃ 

পুনঃ প্রণামকরিতেছি__কঠিন সাধনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। 
আমার নমস্কারে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার স্বরূপ যে তুমি তাহাই 

আমাকে দাও, অর্থাহ আমাকে তোমার স্বরূপ বা আমার ম্বরূপ 

দেখিতে দাও । আবার মা তুমি যে জগদাকারধারিণী__সমস্ত-_জগতই, 

যে তোমার আকার--এইটি আমাকে দেখাইয়। দাও । 

জয়ং দেহি_-জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো৷ বেদস্মৃতি 

রাশি ততো! জয়মুদী রয়ে ইত্যত্র প্রসিদ্ধন্তং দেহি। নারায়ণং নমক্কুত্য 
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ইদং স্তোত্রংপঠিত্ব। তু মহাস্তোত্রং পঠেম্নরঃ | 

স তু সপ্তশতীসংখ্যাবরমাপ্সোতি সংপদঃ ॥ ২৩ 

ইতি দেবা! অর্গলাস্ত্রতিঃ সমাপ্ত! ৷ 

পপ ০ উপ রা হা রা রা 8৪৪ আপ স্ ৮-৩০-ক পতল পপ শশীশিশীত ৮৮ পিপল ১০৮টি 

নর্েব নরোত্তমম্। দেবীং জরন্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদী রয়ে । 
এখানে যে জয়শন্দ আছে তাহার অর্থ হইতেছে বেদন্মৃতিরাশি | শব্দ 
্রহ্মরূপিণা তুমি-_তোমার স্বরূপ এই বেদস্যৃতি রাঁশিঃ_ইহাঁই জয় 

এই জয় দাও । 

যশো দেহি_-“সহনৌ যশঃ,ইতি শ্রুতি প্রসিজং তন্বজ্ঞান সম্পা্দান- 

জন্যাং বশস্তদ্দেহি 2 তব্বজ্ঞান সম্পদান জন্য যশ দাও। 

দবিষে। জহি-_কাম ক্রোধাদীন্ শত্রন জহি নাঁশয়- তোমাকে 

পাইবার _আত্মজ্ঞান লাভ করিবার শক্র হইতেছে কাম ক্রোধাদি রিপু 
বড়বর্গ। এই শক্রগণকে তুমি নাশ কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ রিপুনাশ 

করিতে পারে না। মহিযাস্থরনির্ণাশবিধাত্রী _ মহিষাস্থরসা নির্ণাশস্তসা 

বিধাত্রী ত্যর্থঃ। 

বরদে ইতি পুথক্ পদম্। তুমি মহিষাস্থুর বিনাশ কত্রী্। 

বন্দিতাডিষ যুগে দেবি- ব্রঙ্গবিষ্ঠাদি ভির্বন্রি তম্ অঙিব,যুগং যস্যা স্তেষা 
মেতদপেক্ষয় নানোপাধিকত্বাৎ। ভক্ঞ্যনিশয়েন দেবীত্যস্া পুনরুক্তিঃ | 

্রহ্ম। বিষুঃ আদি দেবতাগণ তোমার পদ যুগল বন্দন। করেন। 
শ্রীমত্ড নীলকণ শুরী দুর্গ প্রদীপ টীকাঁতে বলিতেছেন তোমা আপেক্ষ। 
নানা উপাধি অন্য দেবতার উপাধিতে নুন কিন্তু স্বরূপে ইহাঁও তুমিই 
দুই ছুই বার দেবী বলা হইল ভক্তির আধিক্যে। 
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ত্যাগ করিয়া ঠেহ্যততে বহিন্মাথ শীতে পঠিত হইলেই যখন সঙ্কল্প 

চলিতে লাগিল ভখন ১হ্যহ 'দখিবে।  চেত্যদশা তবে ত্যাগ হইবে 

কিরপে? হে হঙ্গ! চিন যখুন পুৰবান্ুভবজনিত দৃশ্যসংস্কীর বোধ 

হইলে চিৎই কিঞ্চিৎ স্কুল হইয়া চিন্ত এই জ্ঞানলাভ দ্বারা আত্মা 

বাতিরিক্ত সৎ সিদ্ধ হয় তখন পুনঃ পুনঃ মনন দ্বারা দৃট়ীভূত হইয়। 

সঙ্কলে সমর্থ হইয়া মন সংজ্ঞঞ। লাঁভ করে তখনই দুঃখ হয়। তবেই 

হইল শ্বব্যতিরিক্ত সত্তার জ্ঞান ত্াগ করিতে পারিলেই চিঙ্ষয় 

হয়। 

আঁত্বৈোবেদং জগণ্ড সর্ববমিত্যন্তঃ সন্থিদোঁদয়ে। 

রূ চেত্তা কক চ বা চিনং কিং চেত্যং চেতনং চ কিম ॥৫৮ 

আত্ু।ই এই সমস্ত জগৎ. ভিতরে যখন এই সম্ঘিদেয় উদয় হয় তখন 

চেত্যতা উপহিত চিন্ত উপাধি কোথায় ঃ আর চেত্য অর্থাগ চিত্ত 

ব্যাপার ব্যাপ্য চেতনই বা কোথায় থাকে আমি আত্মা অর্থাৎ এই 

অনুভূয়মান দেহেন্দ্রিয়শালী জীব আমি-_বাঁবশ এই ভাবের উদয় তাবৎ 

চিত্তের অবস্থিতি আর ছুঃখণও সেই পর্যন্ত । আমি আত্ম, জীবাখ্য। সত্ব 

আত্মার অতিরিক্ত নহে এই ভাঁবনাতে চিন্তের উপশম--ইহাই পরম স্থখ 

বলিয়। কথিত । আত্মাই এই জগণ্ড এই হন্বনের নিশ্চয় হইলে চিন্তের 

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই সত্য অনুভূত হইলে আপন আত্মাই গ্ুগণ্ 

রূপে স্থিতি লাভ করিতেছে ইহা যখন হয় তখন সুধ্যো।দয়ে অন্ধকারের 
নাশের মত মনটা বিগলিত হইয়া যায়, অর্থা মনোনাশ হয়। এই 

শরীরে মনোরূপ সপ যতদিন থাকে তদ্দিনই ভয়; যোগে বা 

সমাধিতে অর্থাণড তরঙ্গ ও আত্ম! এক, এই মিলনে মন যখন উৎসারিত 

হয় তখন ভয়ের স্থান আর কোথায় ঃ হে অনঘ! চিত্ত বেতাল 

ভ্রান্তি মাত্রেই উখিত এই সমাগ জ্গ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে ইহাকে বিনাশ « 

কর। দেহ গেহ হইতে চিন্ত বক্ষকে তাড়াইতে পারিলেই তুমি উদ্দেগ 

শূন্য হইলে । আমার আধি নাই উদ্বেগ নাই এই ভাবনায় কমি 

আঁতু। এই স্থিতি লাভ কর-_-তোমাঁর ভয় নাই । 
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নীরাগ এব নিরুপাজ্জন এব চাস্মী 
ত্যেতাবতৈব গলিতা তব চিত্তসত্তা | 

নির্দ,খমুত্তমপদ্ং পরমং গতোহপি 

তিষ্টোপশান্তপরমৈষণ এবমন্তঃ ॥ ৬৬ 

আত্মাকে লাভ করিয়া! আমি সর্ণবকামনা লাভ করিলাম এই জন্য আমি 

নীরাগ, আমার উপার্জনের আর কিছুই নাই অর্থাৎ আমি বাহা স্থখ 
সাধনোপাজ্জন শৃন্ত--এইটি স্থির নিশ্চয় করিয়৷ অন্থদ্বেগ হইয়া স্বরূপে 

স্থিতিলাভ কর তবেই তোমার সমস্ত ইচ্ছার অন্ত হইল আর তুমি 

পরম শান্ত অবস্থায় শ্হিত হইলে । 

উপশম ১৫ সর্গঃ 

অনর্থ বীজ অহঙ্কারমযী তৃষ্ণার বর্ণন। 

রাম--চিকধ নাশই পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি। চিন অনুসরণে বুঝি 

যত অনর্থ ? 

বশিষ্ঠ__চিন্ত অনুসরণে তৃষ্ণা বৃদ্ধি তাহাতেই মানুষের স্র্বববিধ 

অনর্থ প্রাপ্তি হয়। 

রাম-__তৃষ্ণ। কিরূপে উতুপন্ন হয় তাহাই স্পঙ্ট করিয়া বলুন। 
বশিষ্ঠ-_-আত্মা যখন চিত্তকে অনুসরণ করেন তখন ইনি আপনার 

ব্রহ্মাতভাব, অর্থাৎ আপনার পুর্ণ ভাব আপনার অভাবশুন্ত ভাব, 

আপনার ভয় শুন্য ভাব, আপনার সদ! সন্তুষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া! মলিন 

অবিষ্ভাপিহিত ইন্দ্রিয় বৃত্তির অধীন ভুইয়া দৃশ্ট বস্ত্র জ্ঞানকে 
আপনার মধে। আনিয়। চিন্ত কল্িত দেহাদি সংঘাত মাত্রই 

আমি-_-ইহ! ধারণা করেন। চিত্ত আনীত নানা বিষয় কলন! যুক্ত হইয়া 
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আত্ম। রাগ দ্বেষ বাসন! মল দ্বার কলঙ্কিত হয়েন। মরণ মুচ্ছ, ভ্রান্তি 

সহজ্স প্রসবকারিণী “যু বিষলতা৷ তাহাই তৃষ্ণ। 

রাম- তৃষ্ণীর বিশেষত্ব কি ও ইহা কিরূপ অনর্থ উত্পাদন করে £ 

বশিষ্ঠ_-'নতান্ত অপবিত্র এই তৃষা, উ$। লংসারবীজ কণিকা এবং 
জীববন্ধান বাগুরা । এই বিষলতারূপ। তৃষ্ণা! বদ্ধমান মহামোহদারিনী 

ভয়কারিণা ইহ। আত্মাকে মুচ্গই প্রদান করে। তৃষ্ণা কিরূপে অনর্থ 
উত্পাদন করে শ্রবণ কর। 

পুর্সেনে বলিলাম-_ 

বদ্ধমানমহামোহদায়িনী ভয়কারিণী | 

তৃপ্গ। বিষলত,ূগ। মুচ্ছামেব প্রধচ্ছতি ॥৩ 

দেহে অহস্কা ররূপ! তৃষ্ণা যখন যখন উদ্দিত হয় তখনই মহা মোহ 
উত্পাদন করে। শমাঁবস্য রাত্রি বেমন নির্বিবকার আকাশে 

অসংখ্য বিকার প্রদর্শন করায় সেইরূপ তৃষ্ণাও অনন্ত আত্মাকাঁশে 
মেঘ বিস্ফুরিত বৃষ্টি প্রানে বিকারিণী। সেইন্জন্য বলা হয়। 

সদ্দানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘ ভড়িন্মন | 

তাহংতা। গজ্জনং তত্র ধারাসারোহ যহুমঃ ॥ 

মহা প্রলয়ে কল্লাগি শিখার দাহ হরিহরাপি সহ্য করিতে পারেন কিন্তু 

তৃষ্ণাগ্নি দাহের যন্ত্রণা সা করিতে কেহই পারে না। তৃষ্তা হইতেছে 

কপাঁণিক। অর্থাশ অপি । উহা তাক্ষা। কৃষ্ণা, অতি দীর্ঘ।, অতি ঘোরা । 

নিজের মঙ্গ ইহ| সর্ববদ! ছেদন করে, ইহার ফলদান সময় বড় আস্থখ 

কর। যাহা সংসারে দুরন্ত, দুঙ্ভর--আর্থ।ও জীর্ণ করা যায় না, যাহার 

উচ্চতার পরিমাণ করা ষায় না তাহাই কিন্তু তৃষ্ণা বল্পীয় ফল-_-এই 

সমস্তই পরিণামে অতিশয় ছুঃখপ্রদ । তৃণ্ বনশুনী--বুকী মানুষের 

মনোবিলে বিলীন থাকিয়। অদৃশ্য হইয়া মানুষের শরীরের মাংস: 

রুধিরাদি ভক্ষণ করে । তৃষ্ণ! প্রাবৃট তরঙ্গিনী-_বর্ বদ্ধিত তৃষ্! তরঙ্গিণী 

কখন বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় কখন একক্ষণেই শুক হইয়া যায়। স্পৃহা 
চরিতার্থ হইলে শীতলা, এই তৃষ্। শিলা! কণ্টকাদি ( মর্থাৎ মানুষের 
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ষন্ুবিধ ইচ্ছ! ) বহন করিয়া আনে এবং খণ্ড খণ্ড করে। তৃষ্ণয় 

অভিভূত মানুষ দৃষ্ট দৈত্যে হত হয়, তেক্গশূণ্য হয়, নীচতা প্রাপ্ত হয় 
_-মোহ প্রাপ্ত হয় শেষে নরকে পড়ে। এই কালসাপিনী যাহার 
হৃদয়ে বাস করে না তার হদয়রঙ্ধাগত প্রাণ বায়ু সকল স্থস্থ 

থাকে | তৃনগ অস্তমিত হইলে, পুণ্য বদ্ধিত হইবেই । যে পুরুষ বৃক্ষে 
তৃষা ঘুণ লাগে নাই সেই বৃক্ষে পুণ্যপুষ্প ফুটিবেই । বিবেক দৃষ্টি 

হীন মানুষের চিত্ুরূপ অরণ্যে অনন্তব্যাকুলতা কল্লোলবতী, ভ্রান্তি 

আর্তসঙ্কুল! তৃষ্ণ নদী নিশ্চয়ই বহিবে। এইসমস্ত মানুষ সুত্রবদ্ধ পক্ষীর 

মত তৃষণ দ্রারা,বিস্ত মভ্জনের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, বিশু রক্ষা বায় ক্ষয় 

চিন্ত। শোকে পুনঃ পুনঃ শীর্ণ হয় এবং শেষে মরে । তৃষগ কুঠার ধর্্ 

তরুর মূল দয়া বিবেক্ণাদি ছেদন করে এবং তশুক্ষণাত্ পাঠিত করে। 

তৃষ্ণা আন্মুসরণ করিয়। মুঢ় মানুষ বটে পড়ে। নরকান্ধকূপে পতিত হয়, 

হরিণ শিশুর মত গণ্তে পঠিত হয়। এই হদয়স্থা, রূপিক1-__-পিশাচী 

তৃষ্গ মানুষকে যত জীর্ণ করে তত আর কিছুতেই করিতে পারে না। 

এই তমঙ্গলভূতা ভূষণ দ্ারা ভগণান্ বিঞু9 বামনত্ব প্রাপ্ত হন। দেব 

ভোগ্য স্থখ তৃষ্ঠায় বন্ধ হইয়া সূর্ধযদে আকাশ পথে নিত্য ভ্রমণ 
করেন। তৃষ্ণাকে ক্রুর সর্পের মত দুর হইতে ত্যাগ করিবে । 

তৃষ্য়া বায়বোবান্তি শৈলাস্তিষ্টিন্তি তৃষ্ণয়া ৷ 
তৃষ্ণয়ৈ ধর! ধাত্রী ব্রৈন্দৌক্যং ভূয়া ধৃতম্॥ ২২ 

তৃষ্ণা দ্বারা বারু বনে, শৈল অচলভাবে থাকে, ধরিত্রী ব্েলোকা ধারণ 

করেন। সমস্ত লোক যাত্রা! তৃষ্ণারূপ। বর! ( চশ্মময়ী রজ্ছ ) দ্বার! 

আবদ্ধ। রজ্ভু বন্ধ (বিমুচ্ন্টে তৃৰ্গা বঙ্গ।ৎ ন কেচন” £২৩ রজ্জুর বন্ধন 

হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয় কিন্তু তৃষ্ণার বন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হইতে 

পারে ন। । 

তন্মাৎ রাঘব তৃষ্তাং ত্বং তাজ সঙ্কল্লবজ্জন!ও 1 

মনন্বকল্পনং নাস্তি নিণীতমিতি যু ভ*2॥ ২৪ 

সেই হেতু রাঘব! তুমি তৃষ্ণা ত্যাগ +র- সঙ্কর তাগেই ইহ] হয়। 
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অকল্পন মন--সঙ্কলরহিত মন কি থাকে? মনের অভাবে তৃষ্ণ 

থাকিবে কোথায়? যুক্িদ্বারা উহা নিণত হইয়াছে । 
তুমি এই দেহ, এই দুরাশ1 _-সর্বব-ছুরাশ|! নিমিত্ত গভিমান আর 

সঙ্কল্প করিও না। এই ছুঃখ প্রসবিনী, অনান্সাতে আত্মনাবন! ত্যাগ 

কর তবেই ভ্ভানী হইর! যাইবে । হে ভব্য ! তুমি অনহস্তাবরূপ শলাকা- 

দ্বারা__-কর্তরি দ্বার অহস্তাবময়ী গমর্জলময়ী এই তঞ্চাকে ছেদন করিয়া 

ব্রন্গে স্থিতি লাভ কর। 

উপশম ১৬ মর্গ। 
তৃষ্। চিকিশুস ৷ 

রাম-_ভগবন্ ! আপনার এইঈ উপদেশ স্মভান গন্তীর-_নিঠান্ত 

ছুবেবাধ্য । আপনি আমাকে বলিতেছেন শভঙ্কারময়ী তৃষ্ণাকে ছেদন 

করিতে । অহঙ্ক।র ত্যাগ করিলে হে প্রো! দেহ ত ত্যাগ করিতে 
হয়। বুক্ষকে যেমন শিকড ধারণ করে সেইরূপ অহঙ্কারও দেহকে 

ধারণ করিয়! আছে। একটু শন্যমনক্ষ হইলেই যণন দেহটা পড়িয়! 

যায় তখন পূর্ণ হাহং ত্যাগে দে দীড়াইুন কোগায় ১ মুল ছিন্ন হইলে 

পাদপ কি ্দাড়াইতে পারে ? 
ত€ কথং সন্তাজাম্যেনং জীবানি চ কথং মুনে। 
এনমর্থং বিনিশ্চিত্য বদ পে প্দতীন্্র ॥ ৫ 

হে বাগ্বাশ্রেষ্ঠ ! আপনি আপনার আগায় কি নিশ্চয় করিয়। বলুন 

আমি শাহঙ্কারও ত্যাগ করিব মাবার জীবিত থাকিব ইহা 

কিরূপে হইবে? 
বশিষ্ঠ--পুর্নে্ বলিয়াডি তৃষ্গাং ত্রং ত্য সঙ্গল্লা বর্ভনাৎ” সঙ্গল্প ব| 

বাসন| ত্যাগ করিতে পারিলেই তৃষ তাাগ বরিঠে পারিবে । কিন্তু 

সর্বব ত্র বাসনাত্)াগে। রাঁম রাজীবলোঞ্জন। রর 

ছ্বিবিধঃ কথাতে তজ জৈন যোধ্োয়শ্চ মানদ ॥৬ 

কাজী লোৌচন রাম-্বীহারা বিশেষচ্ঞ তাহার! সর্বত্র বাসনাত্যাগ 

দুই প্রকারের বলিয়াছেন-_জ্ঞের় এবং ধ্যেয় অর্থাশ সম্যগ, জ্ঞান 
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লাভে বাসন! তাগ ও ধ্যান দ্বার! বাসনার ত্যাগ । জ্হেয় বাসনা তাগ বল। 

হয় এই জন্য যে এই বাসনা ত্যাগ জ্ঞান দ্বারা বাধিত অর্থাৎ সমাধিকালে 

বিদেহ কৈবলা ভিন্ন ইহা যাষ না। ধ্েয় বাসন! ত্যাগ হয় তখন যখন 

অধিষ্ঠান আত্মাকে ধ্যান করিয়! অন্য সমস্তকে মন হইছে দূর করা 

হয়। সমাধি হইতে ব্যুখান কালে তত্মস্তাদি বাক্য শ্রবণ জন্য যে. 
অখণ্ডাকার চিত্তবুত্তির উদয় হয় তদ্রারা বাসন সহ অজ্ঞান বাধিত 

হইলেও প্রারদধ ফল ভোগ পধ্যন্ত সাধককে অপেক্ষ। করিতে হয়। 

তখনও অবিদ্য। লেশ থাকে । দেহের ব্যবহার তখন পব্যন্ত থাকে | 

ভোগ হেতু দেহের ব্যবহার ন। থাকিলেও তাৎ্কাঁলিক আহং ভাবের 

আভামটা মনুভর সিদ্ধ । সেই অবস্থায় অহং এর বাধ! অনুসন্ধীন 

জন্য যত্বু সাধ্য ধ্যানের আবশ্যকত। আছে বলিয়া ইহাকে ধ্োয় বাসন 

ত্যাগ বলে । বুঝিতেছ সমাধিকাঁলে স্বরূপে স্থিতি রূপ জ্ঞান দ্বারা যে 

বাসন৷ ত্যাগ হয় তাহাই হইতেছে জ্ব্েয় বাসন তাগ এবং বুুখান 

কালে যত্ব সাধ্য ধ্যান দ্বার যে বাসনা ত্যাগ তাহ হইতেছে ধ্যেয় বাসনা 

ত্যাগ । তুমি যে প্রশ্ন করিতেছিলে অহং এর অভাব হইলে সাধক 

জীবিত খাঁকিবে কিরূপে তাহার উত্তরে বলিতেছি-_জ্ঞেয় অহং ত্যাগ 

এবং ধ্যেয় অহং তাগ এই দই প্রকার আহংত্যাগে অহং এর অভাব 
হয় বল! হইল না। বলা হইল অহং বুত্তিটা অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ। 
ভেত্রয় বাসনা ত্য।গে অজ্ঞানের পুর্ণ মাত্রায় অভাব হয়, এই অবস্থায় 
আহংট মাতাতে লীন হইয়। যায়, সমস্তই আত্ম। হইয়া যায়, আর ধ্যেয় 
বাসন শ্যাগে প্রারন্ধ ভোগ ষময়েও যে অজ্ঞানের লেশ তাহাও যত 

সাধ্য ধান দ্বার! দুর কারতে হয়। 
রাঁম-_জ্দেয় ও গোয় বাসনা কি বুঝিলাম-_-এখন এই ছুই প্রকার 

ত্যাগের কম্ম, কিরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা করতে হইবে তাহাই স্পষ্ট 
করিয়ী বলুন । 

বশিষ্ট_-শ্রবণ কর। 
অহমেষাঁং পদ্দার্থানামেতে চ মম জীবিতম্্। 
নাহমেভিবিবিন! কশ্চিন্ন ময়ৈতে বিনা কিল ॥৭ 
ইত্যন্তর্নিশ্চয়ং কৃত্ব! বিচার্ষ্য মনস। সহ। 
নাহম্পদার্থন্ত ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে ॥৮ 
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অস্তঃশী তলয়! বুদ্ধ কুর্ববত্যা লীলয়া ক্রিয়াম্। 
যে। নূনং বাসনাত্যাগে! ধ্যেয়ে৷ রাম স কার্তিতঃ ॥ 

আহং অর্থে যে আমিকে বুঝায় সেই শহং দেহ ইন্্য়াদির জীবন এবং 

দেহ ইন্ড্রিয়াদিও অহং এর বা আমার জীবন--কারণ অহং বা অহং 

অভিমান দেহে ন! থাকিলে মানুষ ত জড়বশ তখন স্বরূপ বিআঁম জন্য কর্ম 

কিরূপে হইবে ? আম স্থুল ও সুন্ষন দেহ ভিন্ন কি করিতে পারি আর 
ইহাঁর। না৷ থাকিলে অহংই ব। কোথায় ? অন্তরে এইটি নিশ্চয় কর, 

করিয়া মনে মনে বিচার কর ইহার মধো সত্য কি এ৭ং আসত্যই বা 

কি? দেখিবে সংঘাত পদার্থ যে দেহ ইন্ড্রিয়াদি ইহা অসত্য এবং 

চিও বূপটি সত্য। এই সত্যাঁসত্য বিচার করিলে বুঝিবে মামি এ সকল 
নই, এবং এ সকলও আমার নছে। এই বিচারটি দৃট় করিতে 
পারিলে যখন আপন চিত্ন্বরূপ যে গুরোরড্বি, পদ্ম তাহাতে মন লগ্ন 

হইবে, তখন এ সময়ের জন্য দেহাদিতে অহং তাভিমানত্যাগ হইয়। 

যাইবে । এই অহং ত্যাগের নাম ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বা ধ্যেয় অহং 

ত্যাগ। আরও ম্পৰ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। যাহারা বিচার 

করিতে পারেন সেই বিবেক দৃশ ব্যক্তিগণ ছুই প্রকার আহং নিশ্চয় 
করেন। (0১) দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সাপেক্ষ অহং অর্থাৎ আমি দেহ 

ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতাত্মা । এই অহং এর সঙ্গে মমত1 ভাঁব অর্থাৎ পিতা 
মাত পুত্র মিত্র স্ত্রী ধন ইহারা আমার এই ভাব'ও জড়িত। এই আঅহং 

ও মম হইতেছে প্রথম অভিমান । (১) দ্বিতীয় অভিমান হইতেছে ষাভাব 

উপরে মন. কণ্্ন করিতেছে সেই চৈতন্য । সুর্ণয অতি বৃহ হইলেও 

চক্ষু গোলক সাহাষ্যে দেখা হয় বলিয়া যেমন হহ1কে ক্ষুদ্ররূপে দেখায় 

সেইরূপ অহং অভিমান দ্বার দেখ| হয় বলিয়া পুর্ণ চৈতন্তাকে খণ্ড মত 

দেখায় । নতুবা আমি অথটুক স্বভাব, আনস্থাবয়-মরণ মুচ্ছ? 

জন্মান্তর যুক্ত সামান্ চিন্মাত্র ্বভাবা বিচারে এই দ্বিতীয় অহংভান ও 
লক্ষিত হয়। ১ 

বিচার দ্বারা দেখিতে হইবে ইহাদের মধো সতা এবং অসত্য 

কোথায়! দেহ ইন্ড্রিয়াদি সংঘাত বাহ অন্ন পানাদি উপভুন্ত পদার্থের 

ংঘাত । এই দেহাদি এবং অন্নাদি আমার জীবন--ন্বরূপ সিদ্ধির জন্য 
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ইহাদের প্রয়োজন আছে। অতএব দ্রেহাদি ভিন্ন ব্যবহারিক জীবনে 

অহং বলিয়া কিছুই থাকে না। এই প্রথম অহং পদার্থের নিশ্চয় 

করিয়া মনে মানে বিচার করিলে স্থির হইবে এই সংঘাতাত্বা অত্যন্ত 

অসশু। এবং দ্বিতীয় অবশিষ্ট চিপ যে আহং পদার্থ তাহার ধারণায় 

বোঁধ হুইবে দেহেন্দ্রিয় সংঘাত পদার্থ এবং মম মম ষাহা করিতে 

ছিলাম এই অহং ও মম__গকৃত আমির নহে ইহার! আমারও নহে। 

এই বিচারকে বল! হইল পোষ বাসন! ত]াগ বিচার | 

রাম এখন জ্ঞেয় ব'সন! ত্যাগ সম্বন্ধে কি বলিবেন ? 

বশিষ্ঠ-_ সর্্বং স্মতয়া বুদ্ধ। যং কৃত্বা বাঁসনাক্ষয়ম্। 

জহ।তি নিন্মো দেহং ছে্বেয়োসৌ বাসনা ক্ষয়ঃ ॥১৩ 

সর্ববং জগৎ সমতয়া সমত বর্গ তগ্ভাবেন বুদ্ধ 1 সাক্ষাৎ কৃত্য যং বাসনা 

ক্ষয়ং কৃত্ব। নিন্মমে। মমতা! গলিতঃ পারছ ক্ষয়েন বা য সর্ববথা দেহং 

জহঠতি অসৌ জ্ঞেয় বাসন! ক্ষয়ুঃ ॥ সমস্ত জগৎ ব্রঙ্গভাবে সাক্ষাুকাঁর 

হইলে-_মর্থাৎ সর্বত্র ব্রগাবুদ্ধি জন্মিবার পর যে অহংতা ও মমতার 

ক্ষয় হয় দেহ ত্যাগের পরে সেই গহং পরিত্যাগকে জ্ঞেয় বাসন! ত্যাগ 

বলে। 

অহঙ্কারময়ী বাসনা ত্যাগ করিয়। লোকযাত্র নির্বাহের জন্য দেহ 

ধারণাদি ব্যবহার যিনি করেন সেই ধ্যেয় ব।সন। ত্যাগীকেও জীবন্মুক্ত 

বল! যায়। কলন। নিশ্ম,ল সহ বাঁসন। ত্যাগ করিয়া যিনি মনকে ব্রন্ে 
ডুবাইয়। মনের নাশ করেন তাহাকে জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগী মুক্ত পুরুষ 

বলিয়। জানিও। জনকাদি ধ্যেয় বাসন। ত্যাগী মুক্ত । আর জ্ঞেয় 

বাসনা ত্যাগ করিয়! সমস্ত উপশম করিয়। বিদেহ মুক্ত পুরুষেরা 
পরাবর ব্রঙগেই স্থিতি লাভ করেন। এই দত্ই ত্যাগেই 
মুক্তি হয়, ব্রহ্গত। প্রাপ্তি হয় আর বিগত জ্বর হওয়ু! 
যায়। যুক্ত অর্থাত সমাধিতে আরঢ ও শযুক্ত অর্থাৎ ব্যান ব্যবহারে 

স্থিত এই ছুই প্রকার মুক্ত পুরুষই স্থখে বিশ্রীম করেন এবং নিশ্মল 
ব্রঙ্গে অবস্থান করেন। যদি বল তবে ইহাদের ভেদকি? একজন 

মুক্ত কিন্তু দেহ স্পন্দন রাখেন অপর মুক্ত শান্ত দেহেস্হিত। প্রথম 

ব্যুখিত দ্বিতীয় সমাহিত। একজন সদেহমুক্ত-_-গতভ্বর, অপর 
বিদেহক্তমু জ্ঞেয় বাঁসনাত্যাগী । 



উৎসব। 
তবাকমাকাক্মায ক্স2। 

অগ্যৈব কুকু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি । 

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপধ্যয়ে। 

সর্প পরস্পর এ পদ চু তা -.০০০০প্-০ত* ক পক তেরো 

২৫শ বর্ষ। ) পৌষ, ১৩৩৭ সাল । ৰ ৯ম সংখ্যা । 

জিজ্ঞাসা | 

কি জানি কি ভাবে, মানস আমার, ভাবিয়া নিয়ত কাতর হয়। 

কে আছে এমন, হৃদয় যাঁতন! বুঝিয়! ব্যাথার করয়ে লয়? 

হাসি কানন! কত, হয় অকারণ, কত কাজ করি রজনী দিবা। 

কিন্ত যার তরে, পরাণ উদ্দাস, তাহার পূরণ করিবে কেবা ? 

কে বলে মানব, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান, পঞ্চভূত তত্ব সকলি জানে। 

নিজের অন্তর) জানেনা যে জন, সে কেন বা চার আকাশ পানে? 

লোকহিত ব্রত, কি করিব বল, নিজের অভাব ঘুচেনা মোর । 

কিসের অভাবে, এতই বেদনা, অবিরত সহি যাঁতন1 ঘোর ॥ 

ধন মান যশ, সকলিত আছে, সংসারী মানব ষে সব চায়। 

তবে কেন ষন, হয় উচাটন, সব শৃন্ত ভাবি শৃন্তেতে ধায় ॥ 

প্রেম প্রতিমার, স্নেহ মমতার, আদর মায়ার সকলি আছে। 

কিন্তু কি যে নাই, খুঁজি দিবানিশি একথা স্থধাব কাহার কাছে॥ 



১৪১৮ উৎসব । 

দেখি কতজন, মনের উৎসাহে, প্রাণের আমে।দে করিছে কাজ। 

আমিই কেন বা ন1 পারি তেষন, কাকে কব বল কহিতে লাজ ॥ 

কি সুখ লাগিয়া, হৃদয় নিয়ত, করে ছটফট রোগীর সম। 

আবার জিজ্ঞাসি, কে আছে এমন, দিতে স্থখ নাশি যাঁতন৷ মম ? 

লোক মুখে শুনি, এ ধরণী তলে, বিবিধ রোগের ওঁষধ আছে। 

হৃদয় বেদনা, করে উপশম, সে ওষধ পাব কাহার কাছে ? 

চিকিৎসক করে, ব্যাধি উপশম, কে করিবে দূর মানসী ব্যথা । 

কিরূপে ঘুচিবে? বিষম বেদনা, শুনিয়া কাহার মোহিনী কথা? 

স্বৃতির কাননে, যে শোক পাদপ, বদ্ধমূল হয়ে প্রকাশে ফুল । 

অথবা হিয়ার পরতে পরতে, বিধিয়াছে যেই বিষাদ শুল। 

কোন্ দ্রব্যগুণে, কোন্ মন্ত্রবলে, সমূলে এদের বিনাশ করে। 

সেই সারবস্ত, সেই মহামন্ত্র, কে লভিতে পারে আমার তরে ? 

বাহা জগতের, এ অনন্ত শোভা, সব শুন লাগে চোখের আগে। 

পদার্থ নিচয়, চেতনাচেতন, ভরে না হৃদয় নবীন রাগে ॥ 

সুখ শান্তি হীন, ভোজন শয়ন, যন্ত্র ক্রিপ্ন। মত নিয়মে করি । 

কিন্তু গাঢ় হুঃখে, সদ। হায় হায়, বিষম মরম দহনে মরি ॥ 

মনে মনে হয়, হৃদয় আমার, প্রভূত কলুষ গরলে ভর । 

তাতেই সুখের না পাই আম্বাদ, ষে সকল সুখ প্রদানে ধর! ॥ 

কিব। সে কলুষ, কেন উপজ্জিল, আমারি হৃদয় করিতে ছার । 

কোথা হৃদয়েশ ! তো হৃষীকেশ ! বল তত্ব এর মরম সার? 

জ্ঞানের আধার, করুণ। নিধান, ডাকি প্রাণভরে ভবেশ কোথা। 

কাতর পরাঁণে, এই ভিক্ষা! চাই, দূর কর প্রো ! মানসী ব্যথা ॥ 

শ্রীজয়রুষ্চ ঘোষাল 



সংগ্রহ । 

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও অষ্টাযোগ সম্বন্ধে সংগ্রহ করা 
যাইতেছে । 

(১) 

প্রথমে যোগ সম্বন্ধে 

কুগুলিনী উত্থাপন, নাদানুসন্ধান এবং 'শাত্মজ্যোতি দর্শন এই তিন প্রকার 

যোগই শ্রেষ্ট । 

কুণ্ডলিনী কি? | 

মনুষ্য দেহে প্রধান শক্তি ধিলি তিনি কুগুলিনী। এই শক্তি কুণুল 
আকানে থাকেন। মনুষ্য দেতে ইনি ঈশ্বরী। ইনি গ্রাণের দেবতা । শ্বাস 
প্রশ্বাসরূপে জগৎজীব ধারিণী। 

কুগুডলিনীকে জাগ্রত করার ব্যাপার কি? 

ইহাই যোগ । যোগ দ্বারা ঈশ্বরী জাগ্রত হন। ঈশ্বরের প্রধান শক্তিই এই 
ঈশ্বণী কুগুপিনী। ব্রন্ষের যে শক্কি কৃ্র্যমগ্ডলের মধ্যে থাকিয়া জগতের 

স্থনিয়ম ব্যবস্থা করেন তিনি বরণীয় ভর্গ। এই বরণীয় ভর্গই দেহের মধ্যে 

কুলকুগ্ুলিনী | আবার যে শক্তির উদয়ে কোথাও কোন শৃঙ্খল! থাকে না 
সর্বত্র ব্যভিচার দুষ্ট হয় সেই শক্তির নাম অবরণীয় ভর্গ। ইহ] কিন্তু বায়বী 
শক্তি । "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ1” কুগুলিনীকে পরা শক্তিই বলে। ইনি 
সমস্ত শব্দের কারণ। পশ্যন্তিঃ মধ্যমা, বৈখৃরী পরারষ্ট স্থুল স্থল অবস্থা । 

কুগুলিনী ষটচক্র ভেদ করিয়া উপরে সহত্রারে শক্তিমানের সহিত যখন 

মিলিত হয়েন তখনই পরমানন্দে স্থিতি হয়। উচাই মুক্তি । 

চক্রগুলি কি? 

ষট্চক্র ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির কেন্দ্র । প্রত্যেক চক্রের শক্তি ও তত্ব ভিন ভিন্ন। 

বেদ বলেন হৃদয়ই অনুভূতির প্রধান কেন্ত্র। হৃদয়ের অর্থ বুঝিলেই ইহা! স্পষ্ট 

হইবে। 



৩০৬ উত্সব 

হৃদয়ের অর্থ কি? 

হৃদি অয়ং- হৃদয়ং। হদি-আহরণ করা। সমস্ত আহরণ করেন বিলি 

তিনিই যেমন হৃদয়, আবার তথায় যিনি থাকেন তিনিও হদয়। আবার 

যেখানে সমস্ত আহত হয় সেই স্থানও হৃদয় । 

তবে হৃদয় অর্থেকি হইল? 

হৃদয় অর্থে আত্মা এবং যে স্থানে তিনি থাকেন তাহাও। এখন বুঝিয়। 

লও হৃদয় কাহাকে বল হুইয়াছে। 

চক্রে চক্রে পল্প আছে, পদ্মের পাঁপড়ীতে বর্ণমালার অক্ষর আছে। মুলাধার 

হইতে আজ্ঞাচন্রে ) 8১ ৬? ১০১ ১২১ ১৬১ ২, পাপড়ী বিশিষ্ট পন্প আছে । ছ্বিদলে 

হুক্ষ অক্ষর? বিশুদ্ধাক্ষে অ হইতে অঃ এই ১৬ অক্ষর, অনাহতে ক 

হইতে ঠ এই ১২ অক্ষর; মণিপুরে ড হইতে ফ এই ১০ অক্ষর স্বাধিষ্ঠানে ব 

হইতে ল এই ৬ অক্ষর; আধারে ব হইতে স এই চারি অক্ষর | 

পাপড়ীগুলিই বা কি আর অক্ষর সকলই বাকি? পাপড়ীগুপি সুক্ষ সুস্থ 
মাড়ী আর অক্ষরসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ শক্তি । ৫০টি শব্দ শক্তি সমস্ত পন্নের 

পাঁপড়ীতে আছে । পঞ্চাশং বর্ণরূপিণী ধিনি তিনিই মহামায়! | 

চক্র ভাবনায় কি লাভ ? 

নাভিচক্রে মন ধারণ করিতে পারিলে যোগীর হৃষ্টিস্থিতির শক্তি লাভ হয়। 

আজ্ঞাচক্র পধ্যন্থ উঠিতে পারিলে চরমসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ স্থষ্টি স্থিতি লয় 
শক্ত লাভ হয়। সহজ্রীরে উঠিতে পারিতে জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়। যায় । 

জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি? 

জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়! হইতেছে জীব চৈতগন্তকে পরম টৈতন্টে 

উত্থাপন কর! । ইহাই শিব শক্তি, সীতারাম, রাধা-কৃষ্ণের মিলন । 

শরীরেক্স মধ্যে ব্র্গাত্ডের সমন্তই কি আছে? 

আছে বৈকি। দেঠ হইতেছে ক্ষুদ্র ব্রর্দাওড। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত দেহই ক্ষুত্র 

বৃহৎ ব্রন্ধা্ড। বিশ্বসার তন্ত্র বলেন__ 



 সগ্রছ। ৩০১ 

“যৎ ইহান্তি তদস্তাত্র যত নেহাস্তি ন তৎ ক্লচিৎ” 

যা5। এই দেহে আছে তাহাই ব্রক্ষাণ্ডে আছে যাহ! এখানে নাই তাহ! 

ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নাই। 

মানুষের শরীরে ত পৃণ্ী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ব রহিয়াছে । এই 
পঞ্চতত্ব কিরূপে চিস্তা করিতে হয়? 

মানুষের শরীর পঞ্চতত্ব নির্ম্িত। এই পঞ্চতদ্বের বর্ণও পৃথক্ পৃথক । 

পৃথীতত্ব - পীতর্্ণ মূলাধারে 

অল ১, -- শ্বেতব্ণ স্বাধিষ্টানে 

অশ্লি,, _- রক্তব্ণ মণিপুরে 

বাসু ১, _- নীলমেঘের বর্ণ অনাহতে 

আকাশ +,- স্বরবর্ণ বিশুদ্ধে 

যখন যে নাঁসিকায় শ্বাস বয় তখন তাহ] ধরির1 পঞ্চতত্বের ক্রমান্বয়ে উদয় 

চিন্তা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বনমালা এই পঞ্চ বর্ণের পুষ্পে। 

তত্ব সাধনের উপায় ক্ছু আছে কি? 

আছে। রাত্রি শেষে মাটিতে বপিয় ছুই পা পশ্চাতে মুড়িয়৷ ছই পায়ের 

জোড়! গোঁড়ালীর উপর চাঁপিয়া বসিবে। দুইহ্ণত উপ্টাইয়া দুই উরুতে চিৎ 

করিয়া রাখিবে। অস্কুলির অগ্রভাগ মকল, পেটের দিকে থাকিবে । এই 
ভাবে বপিয়! নাসাগ্রে দৃষ্টি ও শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথমে পীতবর্ণ পৃথ্থীতত্ব 

ধ্যান করিবে ততৎপরে শ্বেতবর্ণ জলতত্ব, পরে রুক্তবণ্ণ অগ্নিতত্ব, পরে নীলমেঘবর্ণ 

বাযুতত্ব, পরে নান! বর্ণময় আকাশতত্ব ধ্যান করিবে। 

প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত উত্তরূপে ধ্যান করিলে 

ছয় মাসে তরসিদ্ধি হয়। তখন লক্ষ্াযোগ, লয়যোগ ও অন্য।ন্ত যোগ সাধনা 

সহজে হইবে। ইহাতে নিজ শরীরে কখন্ কোন্ তত্বের উদয় হয় তাহ? প্রত্যক্ষ 

কর। ষায়। ইগাতে শরীর রোগ শৃন্ঠ হয়। আরও অনেক্ষ উপকারের কথা 
বল! হইয়াছে | জীবন দীর্ঘ হয়, বাকৃশক্তি সতেঞ্জ হয়, পাপ আর হয় না, 

ইন্জ্রিয় জয় হয় ইত্যাদি । চক্র ভাবনায় কত যে লাভ হয় তাহ] বলিতে পারা 
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যায় না। ব্রাঙ্গণগণ প্রাণায়ামে সে গায়ত্রী মাতার উপাসন। প্রতাহ করেন 

তাহাতেও এই তত্ব চিন্তার জন্ত তিনটি তত্বও চিস্তা করিতে হয়। 

রাত্রি শেষে যে আলম্ত আইসে তাহা! নিবারণের কি কোন উপায় 
আ'ছে। 

আছে। প্রাতে মধাক্কে ও সায়ান্ধে প্রাণায়ামের বিনিয়োগে মানুষ সর্ব- 

প্রকারে সুস্থ থাকিতে পারেন ইহা উপনিষদেও বল! হইয়াছে । ধীহারা 

সর্বরোগ বিনির্ঘস্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাহারা কৃতরুত্য যোগীর নিকট হইতে 

ভিন্ন ভি স্থানে প্রাণ বাষু কিরূপে ধারণা করিতে হয় তাহা জানিয়৷ লইয়া 
অভ্যাস করিবেন। এখন অবসাদ নিবৃত্বির জন্য উপনিষদ যাহ বলিতেছেন 

তাহা এই £-- 

জিহবয়1 বাধুয্াককষ্য যঃ পিবেৎ সততং নরঃ। 

শ্রমদাহ বিনির্ত্তো যোগী নীরোগতামিয়াৎ ॥ 

জিহ্বা দ্বারা (কাক চক্ষু করিয়) বায়ু আকর্ষণ করিয়া যিনি নিরন্তর বাধু 

পান করেন সেই যোগী লয় বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়৷ নীরোগ হয়েন। ইহা 
কত আশু ফলপ্রদ-_ছুই চারিবার কোন সময়ে ইহা করিয়৷ দেখিলেই বুঝা! 
যায়। যিনি সতত ইহ! অভ্যাস করেন তিনি সহজেই শ্রমজনিত অসুস্থতা 
হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়েন £ 

উপস্থিত কালে মানুষের বহুবিধ রোগ দেখা যায় সমস্ত রোগের প্রতীকার 

কি শান্ত্রে পাওয়া যায়? 

করিতকর্্না লোকের কাছে জানিয়া লইয়! কিছু দিন ধরিয়া অভ্যাস 
করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ষোগশান্ত্র কত আশুফলপ্রদ। বাতজ পিত্তৃঞ্ 

দোষ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ কত সহজেই উপশম প্রাপ্ত হয় শ্রবণ কর। 

মাসমাত্রং ত্রিসন্ধ্যায়াং জিহ্বয়ারোপ্য মারুতম্। 

আমৃতং চ পিবেন্নাভৌ মন্দং মন্দং নিরোধয়েৎ। 

বাতজাঃ পিত্জ। দ্বোষ। নশ্তন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 

একমাস ধরিয়! ব্রিসন্ধ্যায় যিনি জিহবাকে কাকচঞ্চ মত করিয়া বাবু আকর্ষণ 
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করিয়৷ অমুত পান করেন এবং নাভিতে বায়ু অল্পে অল্পে নিরোধ করেন তাহার 

বাতজ পিত্তজ দৌষ নিশ্চয়ই উপশম হয়। 

নাসাভ্যাং বাযুমাকৃষা নেত্রদ্বন্দে নিরোধয়েত। 

নেত্ররোগা বিন্স্তি তথা শ্রোত্র নিরোধনাৎ। 

তথা বায়ু সমারোপা ধারয়েৎ শিরসি স্থিতম্। 

শিরোরোগা বিনশ্থাস্তি সত্যমুক্ত হি সাস্কৃতে ॥ 

ছুই নাসিক দ্বার! বাধু আকর্ষণ করিয়! নেত্রদ্বয়ে নিরোধ কর তাহাতে নেত্ররোগ 

সারিবে-_এইরূপে কর্ণদ্ধয়ে নিরোধ করিলে কর্ণরোগ থাকে না]? এইরূপে 
মস্তকে বায়ু ধারণ করিলে শিরোরোগও থাকে ন|। 

এই সমস্ত অত্যাসকালে কিকোন আসন করিতে হয় ? হয় শ্বস্তিক আসন, 

পঞ্মাসন, বীরাসন, স্থুখাসন-_-ইহার যেটি ধাহার সহজ হয় তিনি তাহ!ই 

করিবেন । 

আসন কিরূপে করিতে হয়? 

বণ কর। 

জানুবেণরস্তরে কৃত্বা সম্যক্ পাদদতলে উভে । 
সমগ্রীব শিরঃ কায: স্বস্তিকং নিত্যমভ্যসেৎ। 

উভয় পদ্দতল জান্থু ও উরু মধ্যে স্থাপন করিয়] গরীব! মস্তক শরীঝ সমান 

রাখিলে ম্বস্তিকাসন হয়। বাম পদ দক্ষিণ উরুতে রাখিতে অভ্যাস করিতে 

হয়! এই আসনই অভ্যাস কর হইবে। 

দক্ষিণেতর পাদং তু দক্ষিণোরুণি বিস্যসেৎ। 

খজুকায়ঃ সমাসীনো! বীরাসনমুদাহৃতম্ ॥ 

শরীর সবল রাখিয়া বামপদ দক্ষিণ উরুতে রাখিলে বীরাসন হয়। 

( বীরাসন অন্ত গ্রকারও 'আছে ) 

যেন কেন প্রকারেণ স্থুখং ধৈধ্যং চ জায়তে। 

তৎ সুখাসনমিতুযুক্তমসক্তন্তৎ সমাশ্রয়েৎ ॥ 

যে ভাবে বসিলে স্থুখ বোধ হয় এবং বহুক্ষণ এক ভাবে থাক যায় তাহাকৈ 

সুখাসন বলে। যিনি কষ্টসাধ্য আদন না পারেন তিনি সুখাসনেই বসিবেন 

তাহাতেই হইবে। 
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মনঃ স্থির করিবার কোন প্রক্রিয়া কি যোগ শাস্ত্রে আছে? বহু আছে। 

ছুই চারিটি শ্রবণ কর। প্রথমেই জানিয় রা নাসাগ্র, জমধ্য, জিহবা গ্র, 

দত্তাধার, দক্ষিণপাদাহৃষ্ঠ, পাদপাঞষ্ি এবং ৯ চক্র_.এই সব স্থানে মন ধারণ 
করিতে হয়। ষট ক্র + বিশুদ্ধের উপরে তালুমূলে রক্তবর্ণ ললনাচক্র 

+ আজ্ঞার উপরে মনশ্চন্র 4 মনশ্চক্রের উপরে সোমশ্চক্র - ৯ চক্র। 

পুর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে পদ্মামনে বা স্বস্তিকাসনে বা সুখে বসিয়া স্থির 

ভাবে থাকিয়া নাভিতে দৃষ্টি স্থাপন করিয়৷ গ্রত্যহ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবে। 

ইহাতে মনঃগ্তির হয়। নাভিতে দৃষ্টি ও মন রাখিলে শ্বাস ক্রমে ছোট হইয়। 
আসিবে। ক্রমে কুস্তক হইবে । 

মনঃস্থির হইলে মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, উদর সমভাবে রাখির! মেরুদণ্ড সোজ। 

করিয়! সোজা হইয়! বসিবে ! পরে নাভিতে দৃষ্টি রাখিয়। নাভি মধ্যে বাযু 

ধারণ করিবে। কিছুদিনের অভ্যাসে নাদ স্বয়ং উখিত হয়। নাদ সাধন 

ইহাই । 

প্রত্যহ থাসময়ে অভ্য।স না করিলে ইহা হইবে না। 

প্রতিদিন প্রাতে, মধ্য/ক্কে--এবং সন্ধাকালে বাু ধারণ করিবে । ইহাতে 

প্রাণবায়ু অগ্িস্থানে (নাঁচিতে ) যাঁইবেন নাভি চত্রস্থিত শগ্রিকে জয় করা 

চাই। যতদিন তাহ। না হয় ততদিন এ অনুষ্ঠান করিবে | 

নিত্য ত্র অনুষ্ঠান করিলে বাযু আপন স্থান হইতে ক্রমে অগ্রিস্থানে 

যাইবেন। 

নাভিতে বায়ু ধারণ হইলে পরে অনাহতে ( হৃদয়ে ) বায়ু ধারণ করিবে। 

প্রতাহ ত্রিসন্ধ্যায় এরূপ করিতে করিতে অনাহতে বায়ুঃ স্থির হইলে অন্তরে 

বাহিরে দীপশিখার প্রকাশ দেখিবে ! 

পরে ওঁঁকার ব! ও কার (যেযাহার অধিকারী বা অধিকারিণী) জপিতে 

জপিতে আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে । প্র সময়ে চক্ষ ভ্রমধ্যে স্থির 

রাখিয়৷ ত্রাটক করিবে । 

আল্ঞাচক্রে বায় নিরোধ ও ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত লয় হইলে জিহ্বামূলে 
অমুতাস্থাদ হয় ও ললাটে আত্মদর্শন হয়। 
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তখন এঁ জ্যোতিকে নষঙ্কার করিয়। প্রার্থনা করবে আমাকে ঘোর নরক 

হুইতে ত্রাণ কর । 

(২) নির্জন স্থানে চিৎ হইয়া শরণবং শুইয়! দক্ষিণ পাদানুষ্ঠের উপর 
দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান করিতে হয়--চিন্ত লয় করিবার ইহ! সহজ উপায় । 

(৩) নাঁসিকার উপরে ১২ অঙ্কুল পরিমাণ গ্যোতিধণান করিবে এইরূপে 

নাসিকাগ্রে শেত, কষ, রক্ত, পীত কোন জ্যোতিধথান করিলে মনঃস্কির হয় 

এবং চিত্ত লয় হয়। 

0৪8) মাথার উপরে ১৭ আঙ্গুল তণ্ত কাঞ্চন সদৃশবর্ণ ধ্যান করিলে__ 

বিনা ওঁষদে রোগ বর্জিত হওয়া যায় ও দীর্ঘ গীবী হওয়া যায়। 
(৫) ললাটে চন্দ্রধ্ধান করিলে বা জ্যোতিধগান করিলে কুষ্টরোগ ও 

আরোগ্য আয়ু বুদ্ধি হয়। 
(৬) ন্বমধ্যে সুর্য তেজের সমান তেজের ব। ঈশ্বরের চিস্ত। করিলে-_ 

জীবনুক্ত হওয়া ব'য়। 

এইগুলি লয় যোগের দৃষ্টান্ত । ইহার কোন একটি অভ্যাদ করিলে মনঃস্থির 
ত হুহবেই। অচিস্তনীয় ফলও লাভ হয়। 

কুণগুলিনীকে জাগ্রত করিবার উপায় কি? 

পন্ম(সনে বসিগ্ণা চিবুক দৃঢ়রূপে হৃদয়ে স্থাপন কর। ছুইহাঁত সম্পৃর্টিত 
করিয়! ছই হস্তের কপ্পূর (বাহু মধ্য ভাগ) হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধপ্িয়। নাভিতে বায়ু 

ধারণ করিবে। শ্বাস উর্ধে তুলিবাঁর সময় জ্যোতির্শয়ী কুগুলিনীকে ধ্যান করিৰে 
এবং নামাইবার সময় সুধা প্লাবিত আনন্দময়ী ভাবনা করিবে । এই সময়ে 

গুহাদেশ সন্কোচন প্রসারণ করিবে । কিছু দিন ধরিয়। অভ্যাস কর কুগুপিনী 

জাগিবেন। শাক্তের! হংস বলিয়। উঠাইবেন এবং সোইহং বলিয়া নামাইবেন | 

বৈষ্ণবের! ইহার বিপরীত করিবেন | 
আজ্ঞাচক্তরে ব। সহত্রারে প্রথমে প্যান করিলে মনঃ স্থির হয় না। নাতি 

হইতে আরস্ত করিতে হয়। ইহাতে ২৪ দিনেই ফল পাওয়া বাযু। 
_ কুগুলিনী জাগ্রত করিবার অন্ত প্রকার উপায়ও 'আছে। মূলধারে জীবা- 
আ্বাকে কুলকুণ্ডকিনীর সহিত এক ভাবন! করিয়] যং বাঁজ দ্বারা বাম নাসিকার বার 

টানিয়া মূলাধারে কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করিবে । পরে বং বাজে দক্ষিণ নাপিবীয় 
বাষু টানিয়৷ কুগুলিনীর চারিদিকে অগ্নি জালিবে। পরে ভুং বীজ দ্বারা 

জাগাইবে। পরে হুংস মন্ত্রে মূলধার সঙ্কোচ করির়। কুগুলিনী উপরে উঠিতেছেন 
চি 
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ভাঁবন। করিবে । চক্রে চক্রে উঠি:ত হইলে স্ুখাসণে বসিয়1 যং রং বলিয়া বাম ও 

দক্ষিণ নাসিকায় বাযু আকর্ষণ করিয়া! হুং উচ্চারণ করিবে । পরে হংস মন্ত্রে 

মূলাধার সঙ্কোচ করিবে । 

মূলাধারে ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি এবং এ চক্রস্থিত বং শং বং সং ইহারা 

কুগুলিনীর শরীরে লয় হইল ভাঁবিবে। এখন কুগুলিনী পৃথী মণ্ডল হইয়া 

কুগুলিনী শরীরে লং বীজ হইয়া থাকিবে । এইরূপে বীজগুলি অর্থাৎ লং 

ংরং যং হং পরে পরে কুণ্ডলিনী বীজে মাত্র থাকিবেন। 

কুগুলিনীকে চক্রে চক্রে উঠাইয়! শেষে সহআারে পরম শিবের সহিত বিহার 
করাইবে। 

জঠরাগ্রিবৃদ্ধি--পরিপাকশক্তিবৃদ্ধি._-উদরাময় সংক্রান্তপীড়া আঁরোগ্যের কোন 
প্রক্রিয়া কি আছে ? 

আছে। শ্বাসরোধ করিয়া নাভি আকর্ষণ কর। করিয়। নাভির গ্রন্থিদেশ 

১০০ শত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্র করিবে, ইহাতে আমাশয়াদি উদরাময় সঞ্জাত 

পীড়া আরোগ্য হয়। জঠবাগ্নর বুদ্ধ হয় এবং পরিপাকশক্তি বর্ধিত হয়। 

ধাহারা কোন প্রকার ফোগের ক্রিয়। অভ্যাম করেন তাহাদের নাভিতেই 

প্রথম কার্য করিতে হয়। 

গত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং ন।টিকুণ্ডে প্রযত্বতঃ” নির্বাণ তন্তু 

“মণিপুরে সদ] চিন্তাং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্” মন্ত্রের প্রাণূপ মণপুর চক্রে 

সর্বদ। চিন্তা করিবে । ততিনন মন্ত্র চৈতন্য হইবে ন]। 

কুলকুগুলিনীর কি অন্ত নাম আছে? 
মুলাধারে যিনি কুণ্ডলিনী সহত্রীরে তিনিই কীমকলা। কামকলাই অবস্থা 

ভেদে প্রণব রূপিণী ত্রিগুণা ব্যোমরূপা, কুগুলিনী ইত্যাদি । 

তন্্রশাস্ত্রে “কামকলা*র অনেক প্রশংস। আছে । কামকলার অর্থকি এবং 

কামকলার বিবরণ কি ইহ1 আমর! পরে বলিব। 
( ক্রমশঃ) 
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পঞ্চম প্রবন্ধ । 

উপাসনা কখা। 

উপাসনার প্রথম স্তর । 

যাহা না হইলে উপাসন। ক্স না তাহার কথাই প্রথমে বলিতে হয়। 
উপাসনার ভিত্তি কি? কাতরহা ও প্রাথনা। ইহাই প্রথমে আলোচন' 

করা যাইতেছে । 

আহা! ঘে।র সংসার হইতে আমায় রক্ষা কর-_-মশাঁমি আর এখানে 

থাকিতে পারিতেছি না। এখানে থে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি না, 

এখানে যদি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে নাঁ পার তবে তোমার প্রসন্নতার 
অনুভব ইইবে কিরপে? এখানে যাহার মনের মতন না হইলাম সেই 
ভিতরে এক ভাব রাখিয়! বাহিরে তন্য ব্যবহার করিতে থাকে | যেন 

কত বন্ধু, কত. আপনার--সে কেবল নিজের কার্য সিদ্ধির জন্য | ভাঁহ। ! 
এত কপটত1! আমি যে ইহা সহ করিতে পারি না| যাহার কিছু 
ক্রুটী হইল গেই ভিতরে হইল বিরক্ত, তথাঁপি বাহিরে দেখাইতে লাগিল 
অন্তরূপ। সততার কা, সরলতার কথ! মুখে সণাই বলে কিন্তু প্রাণে 

থাকে কি তাহা! সবাই বোঝে, মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলে ন! 

নানা অনর্থ হইবে বকলিয়। হায়! আমি পলাইতে চাই কিন্তু পারি না। 
আমার উদ্ধার'কর। 

এখানকার কোন কিছুই আমার আর ভাল লাগে না-এখানকার 
কোন কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করে না| একদিন সবই নৃতন 

লাগিত, সবই সুন্দর লাগিত--সে যে লাগিত তাহাতে আমার মনের 
কর্পনাই সকল বস্তকে সুন্দর করিত। কিন্তু চিরদিন মানুষ কল্পনা 

লইয়! থাকিতে পারে নাঁ_কল্পন1 ছাড়িয়া যখন প্রকৃত বস্ত দেখিতে চাস 

তখনই দেখে কল্পনাটা মোহই আনে--ছুঃখই দেয়। জ্ঞানস্বরূপ যিনি,” 
সুখন্বরূপ যিনি তাহাকে অক্ঞান আবৃত করিয়া রাখে বলিয়াই মানুষের 

মোহ, আইসে-_মাহুষের হঃখ আইসে। 
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এই ত সেই নিজ্জন স্থান। পুর্বেও এখানে আসিয়াছি কত ভাল 

লাগিত। এই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড, এই ধীর স্থির বৃক্ষরাজি, 

.এই সুনীল ' আকাশ, এই সান্ধাগগনে নীন। বর্ণের মেঘের খেলা, আহ ! 

একদিন ইহারা কত ভানন্দ দিত, ইহাদের প্রতি বস্তঈ যেন জীবস্ত 

ছিল--ইহার্দিগকে কত আদর করিতাম-_-আদর করিয়া স্পর্শ করিতাম 

ইহারাও আমার আদরের প্রঠ্দান করিত । 

এখন আর সেরূপ হয় না। সব যেন পুরাতন হইয়া] গিয়াছে । কেন 
এমন হইল? বনুদ্দিন ধরিয়। একই বস্তু দেখিতে দেখিতে-__দেখিতে 

না চাহিলেও বস্ত বা ব্যান্তর দোম যখন চক্ষে পড়ে যখন আর মিথ্য 

কল্পনায় রুচি হয় না-ষখন সত্য যাহা তাহাই দেখিতে ব্যাকুলতা 

জন্মে, তখন কল্পনার নেশ। ভার্গিয়া যায়। অন্ন বয়সে কল্পনার নেশা 

বড় বেশী থাকে, তাই কল বস্তকে সকল ব্যক্তিকে কম্গনার মত্ততায় 

যে যাহ। নয় তাহাকে তাহাই দেখি। এই নেশ! যে ভাঙ্গাইয়৷ সত্য 

বস্ত ধরাইতে চায় তাহাকে ভিতরে মন্দ দেখি কিস্তু বাহিরে তাহাকেও 

হাতে রাখি। 

হরি! হরি! এখন বুঝিতেছি আমারই মনঃকল্লিত কিছু যেন সব 

ঢাকিয়। রাখিয়াছিল। কিন্তু কল্পনা লইয়৷ চিরদ্দিন থাকা যাঁয় না। ভগবান 

মিথ্যার আবরণে আপনাকে আবৃত করিয়া বুরূপে দী।ড়াইয়া আছেন সত্য 

কিন্তু মিথ্যা বাহিরের সেবায় প্রাণ যখন জড়ায় না তখন মানুষ আর কল্পনা 

লইয়া_মিথা। ভোগ লইয়া থাকিতে চায় না_-ভগবান্কে 'গাবরণ মুক্ত করিয়া 
দেখিতে প্রাণ চায়-_-তখন আর কল্পন। ভাল লাগে না| কল্পনা ছাড়িয়। দিলে 

বাহিরের কোন কিছুই আর তৃপ্তি দিতে পারে না-_আপনার ভিতরে ঢুকিতে 
না পারিলে প্রাণ কিছুতেই জুড়ায় না । 

এত কাল ত আরোপ লইয়াই ছিলাম_যখন কাছে থাকিতাম তখন 

কি একটা নেশায় যেন আচ্ছন্ন থাকিতাম। ম্পশোর চক্ষে সব ভাল ঠেকিত, 

কিন্তু সব সময় ত তাহ লয় থাকা! যাইত না। কাজেই মনের শাস্তি 

. কর্পনায় লইয়া থাকিলে হয় না। 

মনের নিবৃত্তি হইলেই শাস্তি আইসে। মন ত সঙ্কল্প বিকল্প লইয়াই গঠিত | ষে 
সাধনায় সঙ্কল্প দুর করা যায় তাহাইত উপাসনা । «ই উপাসনার কথা বলিবার 
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জন্তই কল্পন! ছাড়ায় যাহ।তে সত্য সত্য ব্যাকুলতা আইসে আর সত্য সত্য 

প্রার্থন। ফুটিতে থাকে তাহাই বল হুইতেছে। সকলেরই কোন না কোন ছুঃখ 

আছে। কিন্তু ভাহার জন্ত ব্যাকুলতা কৈ? কল্পনার তুমি, কল্পনার সব 

ইহাতে, সত্যের ব্যাকুলতা আপধিবে কিরূপে? কল্পনা ছাড়িতে পারিলে 
তবে মনর নিবৃত্তি আর মনের নিবৃত্তিতেই শাস্তি। নিবৃত্ত মনই তীর্থ শেষ্ঠ 

মণিকর্ণিকা। সেই ম'ণকর্ণিকায় জ্ঞানের গ্রাণাহ সর্বদাই বহিতে থাকে, 

তাহাই বিমল আদি গঙ্গা । নিজে নিজে ভিতরে ইহা! বোধ করা যায়। ভিতরে 

য।ইতে পারিতেছ (কিন তাহার পরীক্ষ। নিজেই কব । বাহিরে যাহা কিছু দেখ 

তাহাই মনঃকল্সিত মিথ? ইন্দ্রজাল__-£ই চর এই অচর বাঁ স্থাবর জঙ্গম 

যাহ! বাহিরের ইন্দ্রির দ্বারা দেখ বা সেবা কর বাঁ ভোগ করিতে ঢণিয়। 

পড় "াহ] কিন্ত তোমার মনেরই বিলাস মাত্র। ভগবান্ কিন্তু ভিতরে। 

আপনার ভিতরে ঢুকিতে না পারিলে সব বৃথাসব বুথা_ধর্ম্ের নাম 
করিয়া অধন্ম ভোগ কর! । 

এতদ্দিন ত আরোপের মধ্য প্রা কাতকি কারলে, বল দেখি সর্বদা সকল 

সময়ে সকল অবস্থায় একটি বস্তু লইয়া থ।াঁকতে পাঁরিলে কি? পার নাইঈ-_. 

ভ্রান্ত হইয়া যাহ! করিতেছ তাহাতে কথন পারিবেও না। কল্পনা লইয়। 

থাকিলে সত্যের সন্ধান মিলিবে না। 

খধিগণ তার স্বরে বলিতেছেন যতদিন বাহিরের দৃশ্য দশন আছে ততদ্দিন 

তুমি বন্ধ। যেপদ্ধ সেকি কখনশান্তি পায়? না সঠ্যের সন্ধান পায়? 

তাই তুমি মনকে নিরন্তর শান্ত খাখিতে পারিতেছ না। তাহারা যে যুক্তিতে 
দৃগ্ত দর্শনকে বন্ধনের কারণ বলিয়াছেন তাহ! দেখ তোমার ভ্রম ভাঙ্গিবে। 

আবার ষদ্দি তুমি মনে কর চৈতন্তই যখন ভগবান্, তখন সব চৈতন্ত সব 

চৈতন্য, সব ভগবান সব ভগবান করাতে আমার ভুল কেন হইবে? 

ভূল হইবে । খধিগণ বপিতেছেন বৃক্ষটি ভগবান্, মান্ষটি ভগবান্;, পাখীটি 

ভগবান, জল ভগবান, আঞ্চাশ ভগবান্, চাদ ভগবান্, তারা চৈতগ্, সমুদ্র 

চৈতন্য, পর্বত চৈতন্ত এই ভাবে এই পরিদুষ্তমান বিশ্বকেই যদি চিন্মাত্র চেতন 

বলিয়৷ অবগত হইয়া থাক তাহ হইলে তুমি ভবনাশের বা সংসারমুক্তির কিছু- 
মাত্র জানিতে পার নাই। ভিঙরে চিৎকে ধরিয়া তাহাতে তন্ময় হষ্টতে হইবে 

তবে বাহিরের সকল বস্তকেই চৈতন্য বলিতে পারিবে। কি করিরী 
ভিতরে চিৎকে ধরিতে হইবে, কি করিয়া ভিতরে চৈতন্তে তন্ময় হইতে 

হইবে জান? ইহাই যে উপাননার প্রথম ও প্রধান সাধন] | 
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প্রথমেই মনকে একাগ্র করিতে হইবে। ভিতরে শান্তর প্রদর্শিত 
স্থানে ইষ্টের বা ভগবানের বাঁ ভগরতীয় অলক্তরঞ্জিত পাদপন্প আছে ইহা দৃঢ় 
বিশ্বাস করিয়া! সেই চরণ যুগলে সেই পরমপদে মন রাখিয়া__উদ্ধার কর 
উদ্ধার কর বলিতে বলিতে জপ করিতে হইবে। জপ করিতে করিতে 

যখন-_তুমি যে জপ করিতেছে তাহ! ভূল হইবে, যাহাকে ভাবিয়া জপ করা 

হইতেছিল তাহাও ভুল হইবে অর্থাৎ দৃপ্ত ও দ্রষ্টা ভুল হুইবে তখন 
থাকিবে দর্শন বা জ্ঞান। তাহাই চৈতন্ত। ইহা যখন আয়ত্ব করিতে 

পারিবে তখন বাহিরের যে কোন বস্ততে চিন্ত পড়িবে তাহাই চৈতন্য 

হইয়! য।ইবে-_-তবেই ত যাহা যাশা নেত্র পড়ে তাহ! কৃষ্ণ স্ফুরে হইবে 
নতুবা কোটী কলেও সব ভগবান্ সাধা হইবে না, তুমি বহু জন্ম ধরিয়] 

বহু যোনিতে ভ্রমণ করিবে আর অশেষ যাতনা পাইবে। 

আহা! আমি যে চিন্তকে একাগ্র করিতে পারিতেছিনা__-আমি 

সব তুমি সন তুগির সাধন? করি কিরূপে? লোককে করিতে দেখিয়া 

অভ্যাস করিতে যাই 1কন্ত ক্ষণে গ্গণে ভুলিতে থাকি। জপ করাও ত 
আমার এ্ররপ। কেধল ভুল হয়। মনকে একাগ্র করিতে হইবে 

এ বিষয়ে লক্ষ্য না রাখলে সব তুমির সাধন! এবং সর্বদ1 জপ করার সাধনা-_ 
ইহাতে সিদ্ধিলীভ করাই যাইবে ন]। 

সত্য তুমি--তোমাকে পাইতেছি না এই বলিয়া চিন্তকে কাতর করিয়া 

যখন প্রীর্থনী করি তখন বুঝি কিছু হয় নতুবা গ্রাণ জুড়ায় কিরূপে ? 

আবার প্রার্থনা করিতে করিতেও হৃদয়ের বাাকুলতা আরও বাড়িয়। 
যায়। আহা যখন আমার উপরে দৃষ্টি পড়ে তখন দেখি আমি কত 
অধম, কত অপরাধী, কত পাপী। ঘোর অজ্ঞনে, বিষম মায়াতে সর্বদাই 
লুন্ঠিত হইতেছি-__আমার মন তোমাতে একাগ্র হইবে কিরপে? আমি 
আমি করা জামার আমার করা ইহাই মায়া। সুখ দুঃখের অনুভব যতদিন 
আছে ততদিন মায়ার অনুভব হইতেছে । সুখ ছঃখের অনুভবই মায়ার-__- 
অনুভব-_- ইহ] অতি হুক কথা। তোমার আশ্রয়ে না আসিলে মায়ার হাত 
হইতে কেহই এড়াইতে পারে না_কাজেই মন কিছুতে শান্ত হইবে না। 
আহা! তোমার শরণাপন না হইতে পারলে শত ব্যাভিচার, শত পাপ, 

শত অপরাধ ত হইবেই। পাপ হইলেই ত জ্বালা । তোমাকে না 
জানাইয়। যাহ! কিছু ভা] যায়ঃ বাহ কিছু বলা যায়, যাহা কিছু করা 
যায় তাহাতেই ব্যভিচার হয়! তোমাকে না জানাইয়া ক্গীভ।বিক কর্ম যাহা 
করা যায়, তাহাতেও পাপ হর। হায়! ম্বামীকে না জানাইয়৷ যাহ! কিছু 

করা যায় তাহাই হুক্ষ্ীবে হেশ্রাহৃত্তি। অহা! ভক্ত হইতে হইলে সতী 
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স্ত্রীর মত স্বামীর হস্ত হই:তই ত সব লইবার ইচ্ছ! রাখিতে হন নতুবা 
ব্যভিচার বা বেশ্তবুত্তি হইবেই হুইবে। সতীর আদর্শ শাস্ত্র দিতেছেন-- 

স্বামী ভিন্ন অন্ত কাহারও হস্ত হতে সুখের কামনা করিতে নাই; স্বামী 

ত্বর্গে যদি ন। লইয়। যাঁন তবে আর কাহারও সঙ্গে স্বর্গে যাইতেও সতীন্ত্রী ইচ্ছ! 

কবেন না । ভক্তের অবস্থাও তাঁই। কর্ন, বাক্য ও ভাবনা--.সব তাহাকে 

জানইয়া করিতে হইবে। ইহা যিনি করিতে চেষ্টা করেন তিনি একদিন 

বলিতে পারেন- ঠাকুর ! 'আমায় উদ্ধার কর--আমাঁয় উদ্ধার কর। 
এক সতীকে এক অতি ছর্বুত্ত কৌশল কয়! চুরী করিয়া আনিল। 

চারিদিকে সমুদ্র। মধ্যে এক দ্বীপ। দ্বীপ হইতে এক পর্বত উঠিয়াছে । 

পর্ব্বতের উপরে দুর্ত্তর পুরী। ০সখানে আনিয়া পতিগত গ্রাণা স্ুকুমারীকে 
ছুরাচাব রাখিপ্াছে। উহ!কে বশে মানিবার জন্ত এ পাপী বহু স্ত্রীলোক নিধুক্ত 
করিল। শত উৎপীড়ণ চলিতে লাগিন। কিন্তকসহী শত উতপীঢন অগ্রাহ্য 

করিয়া! শত জালাকেও গ্রাহা ন| করিয়া শিরন্তর স্বানীর নাম করিতেন। সীত। 

যেমন রাক্ষল পুরীতে নিক্ষিপ্ত হইয়!__রাক্ষপী মধ্যে নাম করিয়া করিয়। 

কাদিতেন আর কবে তুমি উদ্ধার করিবে এই বলিয়া সর্বদা ব্যাকুল 
হইতেন- “হা! রাম রামেতি বিলপা/মানা সীতা স্থিত রাক্ষপীবৃন্দ মধ্যে” 

সেইরূপে আমায় উদ্ধাৰ কর-উদ্ধার কর বলিয়া কাদিতে হয় 

তবেত তাহার কুপা পাওয়। যাঁয়। এনেইত দেখা যাইতেছে যিনি 
বিশ্বাস করিতে পারেন_-তাহার একগ্ন আঁছেন-_-আর সেই একজন 
আমায় উদ্ধার করিতে পারেনঃ আর কেহই আমায় এই ভীম ভবার্ণব 

হইতে এই ভীযণ সংসার সাগর হইতে উদ্ধাধ করিতে পারেনা-- 

এই বিশ্বান যার্দ নাথাকে তবে প্রার্থনাই হতে পারে নাতীহার জন্ত 

কাতরতাও জাগে না। 

অধম তারণ বণিয়া ডাঞ্ি কাহ!কে, দীনবন্ধু খলিয়। লুটইব কাহার চরণে, 

যি আমার প্রাণের দেবতাকে, জগতের একমাত্র “গতির্ভ্তী প্রভৃঃসাক্ষী 

নিধাসঃ শরণং লুহৃংকে বিশ্বাস না করি, দয়াময় বিয়া, করুণা বরুণালয় 

বলিয়া, ক্ষমাসার বলিয়া,পাততপাবন বলিয়া সেই প্রেমময়ের সব ভাবটিতে বিশ্বাগ 

ন! করি? তাই বলিতেছিপাম "আমার স্বভাব যখন দেখি খন দেখি আমি 

কত জঘন্য কার্ধ; করিয়! ফেশিয়াছি, কত দোষের সমষ্টি আমি, এখন কত 
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অপরাধ আমার দ্বারা কতকি হইয়। যাইতেছে । আর তুমি ? তোমার দিকে বখন 
দেখি তখন দেখি তুমি কি? কত দয়! তোমার,কত ক্গম। তোমার,কত ভালবাস৷ 

তোমার? আমার শত অপরাধ, শত পাঁপ-তুমি কিছুই দেখ না-_হৃদয়কে 

সত্য সত্য কানডর করিয়া শুধু তোমার চরণে লুটাইয়! লুটাইয়া বিশ্বাসের 

দেবতাঁর চরণ মস্তকের উপরে বা হৃদয়মধো দৃঢ়ভাবে ম্মরিয়া স্বরিযা_ 

বলিলেই হয়-_প্রার্থন! করিলেই হয়--ঠাকুর শ্ামার তোমার করিয়া লও--- 

এই আমার একমাত্র প্রার্থন'_-আমাকে সব ছাড়াইয়া তোমার কর--তোমাকে 

লইয্লাই থাকিঠে দাও আমি সব সহা করিয়া যেন তোমাকেই স্মুরণ করিতে 

পারি। তুমি আমার শত অপধাধের ফোড়া অন করার যাতনা 

আমাকে দ্িগ| সহা কবাইয়' লইয়! নিবস্তর তোমার শ্রীচরণ কমলের দ্িকে 

চাহিয়! চাহিয়া! তোমার নাম করিবার সামর্থ্য আমাকে দাও -ইহ1! ভিন্ন আর 

আমার প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই। 

বলিতে“ছলাম কাতরতা-_বিশ্বাস-- প্রার্থনা ইহাই হইল উপাসনার ভিত্তি। 

ভিত্তি দৃঢ় করিয়া! লইয়া ৩বে উপাসনার সৌধ উঠাইতে হইবে। উপাপনার 
প্রাসাদ তখনই বড় পাঁকা হইবে ষখন নিঃসন্দেহে জানিতে পারি কাহার 

উপাসন। করিতে হয়, কে উপাসনা করে, কি করিয়। উপাসনা করিতে 

হয়। এখন আমরা উপাসনার দ্বিতীয় স্তরের কথা বলিব। 

আরও একটা কথা এণানে উত্থাপন কর] অসঙ্গত হইবে না। শতবার 

উপাসনার ব্যাখ্য। পড়িলেও মানুষের ক্ষণকালের জন্য একটু উত্তেজন। 'আসিতে 

পারে সত্য তাহাতে উপাসনা করার ইচ্ছাও জন্মাইতে পারে কিন্তু উপাসনার 

গ্রকৃত রুচি তাহা নহে। 

স্থকৃতির উপার্জন না করিলে ভগবানের ভজন হয় না। একথা ভগবানই 

বলিতেছেন “ন| মাং দরষ্কৃতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যতে নরাপমাঃ ৭1১৫৮ যাহার! 

পিতাম।তা প্রভৃতি গুরুজনের মেব। করিয়া! কোন সুক্কৃতি উপাজ্জন করে নাই, 

যাহার! দরিদ্রের চন্য, ব্যথিতের জন্যঃ রোগগ্রস্থের জন্ত, ক্রিষ্টের জন্ত কোন 

স্বার্থত্যাগ করিয়া, ধন দিয়া হউক বা শরীর দিয়া হউক, বা বাক সহায়তা 

করিয়া হউক--কোনরূপ নুকৃতি উপাজ্জন করে না তাহার] ছুষ্কৃতিকারী,যাহারা 

সৎসঙ্গ করিতে চার না-ষাহার] সত্য মিথ্যার বিচার করে নাই ব! শুনে নাই 

তাহারা যুঢ়, এই সমস্ত নরাধম পুরুষ উপাসনা করিতে চায় না। এই জন্ত 

দান ধ্যান পরোপকার ইত্যাদির দ্বার) এবং জপ কর! সেবা! কর! ইত্যাদির 



গৌসাইয়ের কড়চ। ৩১৩ 

বারা কিছু সুকৃতি উপাক্ীন করিতে হয়। তখন নিজের অবস্থা মানুষ দেখিতে 

পাইয়! মানুষ আর্ত হইবে, নিজের অজ্ঞান দোঁখয়! জিজ্ঞাস হুইবেঃ নিজের 

যথার্থ প্রয়োজন বুঝিয় ভগবানণের নিকট চাঠিতে শিখিবে, সকল দুঃখ দূর 

করিবার জন্য চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানী হুইতে চেষ্টা করিবে। যেমন দৃক্কৃতি 

থাকিলে উপ।সনায রুচি লাগে না, সেইনূপ মুকৃতি উপাজ্জিত হইলে মানুষ 

আর্ত গিজ্ঞান্ত 'অর্থার্থী ও জ্ঞানী হইয়া উপাসন]1 গপর।রণ হইপেই | 

হে প্রাণের দেণতী! হে প্রণবের দেবতা! তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষ] না 

করিয়া মান্ধযের কোঁন কর্-কি লৌকিক কি বৈদিক-কোঁন কর্ম্ই করিতে 
যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বন। | সর্ধকন্মারস্থে ধে প্রণবের বিনিদোগ তাহ] স্মরণ 
করিয়। ভগবানের অনুগ্রহ ভিক্ষাজন্ত কম্ম কর] উচিঠ। আহ! সকল 

কাধ্যে এই অনুগ্রন্থ ভিক্ষার অভ্যাস মানুষের জীবনকে সফল করিতে সমর্থ । 

দয়াময়! ই: যেন আমাদের একবারও ভুল না হয় ইহাই তোমার চরণে 

প্রার্থন। | 

«গো নাই? এর কড়চা । 

্ ( পুর্ব গ্রাকাশিতের পর ) 

গোৌঁসাঁই ভারি চটিরাছেন--চটিকা। চিঠি দিয়াছেন_-এতদিন ভার কড়চ। 

বাহির হয় নাই কেন। দ্প্তরট। আদায় করিলে বাব! কিন্তু এমন কাঁরয়া কি 

ফেলিয়া রাখে ? | 
সত্যই গৌসাইএর রাগ হইবারই কথা। তাই আবার আরম্ভ 

করা গেল। | 

(১) মাটি 
জন কতক লোক জলে নামিয়াছে। স্নান করিবে। ইহাদের কিন্তু 

জলকে বড় ভয়। জললাগিলে নাকি ইহাদের আর্ত নিনিষট। “চটিয়! 

৩ 



৩১৪ উত্সব । 

যায়*। যাই হউক জলে দীড়াইয়৷ দাড়াইয়৷ ইহার! বনুবিলম্ব করিতেছে আর 
গল্প করিতেছে । ইহাদের আড্ডায় ত হুরদম্ গল্প চলে। 

একজন বলিতেছে আচ্ছ। ভাই--জলে যাঁদ আগ.গুন লাগে? 

দুঃ--লা জলে কি আবার আগুণ লাগেরে ? 

যদ্দিই লাগে-_তবে মাছগুলো কোথায় যায়? 

এখন পুখরটা তাল পুধুর। দ্বিতীয় খোর বলিল__ 

কোথায় আর যাবে? মাছগুল! তাল গাছের উপরে উঠে যাঁয়। 

ছুঃ-লা মাছগুল! কি গরুরে-_ষে তালগাছে উঠে পড়বে? 

(২) 
জমীদারের নায়েক বাবু সাদাসিদে মানুষ__-লেখ। পড়াও সাদাসিদে | জড়ন 

কিছু লিখতে তিনি পারেন না1--.কষ্টে প্রাণ যায়। 

একদিন এক প্রজা আলিয়াছে। নায়েব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে বেট! 

তোর নাম কি? 

আজ্ঞে__গঙ্গারাম । 

নায়েব বাবু আঙ্গ লিখিত পারিতেছেন না। বড় বিরক্ত হইয়! বলিতেছেন 
বেটার নাম দেখ । আউঙগ লিখতে -লগ! ফাটে নাম রেখেছে গঙ্গারাম। 

য1! বেট। তোর নাম হলধর | 

(৩) 
যোগীন বাবু খিদিরপুরের স্বনামধন্য জমীদার। নিজের চেষ্টায় এরূপ 

শিক্ষিত ব্যক্তি কমই দেখা যায়। পদ্মপুখুরের ধারেই প্রকাণ্ড বাড়ী। সেই 

বাড়ীতে দেশের খ্যাত নাম মনীষী ধাহার1! তাহাদের প্রধান প্রধান 

ব্যক্তিরা জমিয়াছেন | গন্পগুজব চলিতেছে । 

সেই সভায় আছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু। বিখ্যাত অধ্যাপক নীল- 

কণ্ঠ বাবু, বিখ্যাত কবি হেম বাবু$ জজ রমেশ বাবু আরও কেহ কেহ আছেন । 

নাম জান। নাই। ষোগীন বাবু ধরিয়া বসিলেন নীলক_-একটা গল্প বল। 
নীলক বলিলেন আমি গন্প টল্প জানিনা --একটি মাত্র জানি। আচ্ছা আচ্ছ! 
তাই বল। নীলকণ্ঠ বাবু বলিতে লাগিলেন-_- 
" গ্রামের জমীদারের বাড়ীতে বড় কান্নার রোল উঠিরাছে। প্রসিদ্ধ 

ধনবানের একমাত্র উত্তরাধিকারী--কলেরা রোগে আক্রান্ত । সহর হইতে 

সব বড় বড় ডাক্তার সাহেব, দেশী ডাক্তার, কবিরাজ যে যেখানে আছে সবাই 
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জুটিয়াছেন | কিছুতেই কিছু হইতেছে ন। রোগীর নিকটে বসিয়া! জমীদার 
বড়ই কাদিতেছেন। রাস্তার ধারে দালান। সেই দালানে রোগী । এখন সেই 

রাস্ত। দিয়। যাইতেছেন এক জন বড় সেনক। গ্রামের জমীদারেয় ক্রন্দন 

শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসিলেন, কি হইয়াছে বাবা? আজ্ঞা 

--মার কি বলিন ছেলেট! বুঝি বাঁচান গেল ন|। 

আরে হয়েচি কি বলই ন1? 

মহাঁশয় কেবলই নামিতেছে-_কিছুতেই বন্ধ হইতেছে ন| | 

ইহার আর ভাবনা কি বাবা! চারি কড়া! ঘিচি কড়ি খাওইয়া দাও। 

সে কি মশায় জলটুকু পর্য্স্ত পেটে থাকে না পাঁঘচিকড়ি? 

বাবা--দাও খাওয়াইয়। | জানত না বাব1? চারি কড়ায় এক গণ্ডা_ 

নামেন! । 
বড় সেবক এই বলিয়াই টে| চা দৌড় । তখন ন্ভারি একটা হাঁসির গর্র! 

উঠিণ। 
ী (৪ ) 

৬পুরীর স্বর্গৰাারে থাঁকিতেন ছুর্গাপ্রসন্ন বাবু। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় 

অমায়িক সাধক। গোৌসাঈজীর নিজ জীবনের ঘটনাও তিনি কড়চায় ভরিয়! 

রাখিয়াছেন। ছুর্গীগ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে গোৌস।ই অতিথি । গৌসাই পানও 

খায় না, তামাকও খায় না, জলখাবারও খায় না| ছুূর্গাপ্রপন্ন বাবু যা দিতে 

চাঁন গৌসাই বলে খাই না। দুর্গীপ্রসন্ন বাবু শেষে বাহির করিলেন নম্তি। 

গৌসাই বলে আগে নশ্তু চিত এখন তাও ছাড়িয়াছি। আরে একি 

করিয়াছেন? শুনুন তবে। 
খুব বড় লোকের একমাত্র ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে। ঝাড় ফুঁক ওষধ 

পত্র, ডাক্তারি কবিরাজী বিধানত কতই হইল -ছেলে আর সারিল ন1। 

ব্ড়লোকটি ছেলের কাছে বসিয়৷ কাদিতেছেন। এমন সময়ে এক ন্যাউ্! 

সন্ন্যাসী আসিল। আসিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে কা] হুয়া হ্যায়? 

সাঁপে কামড়ীইয়াছে বাবা । তোমরা ত সাধুমান্গষ অনেক জান। ইহার 

প্রাণদান কর। 
সাপ কাট। হে-_মাচ্ছা আম্ জিয়ায় দেগ!। 

সকলে বড় আশ্বস্ত হইল। সন্যাপী তখন জিজ্ঞাস করিলেন এ লেড়কাঁ, 

কুচ. নেশ। ওসা করতা থা? 

সকলে কিছু বিন্মিত হইয়াছে। সঙ্ক্যাসী জিজ্ঞাসা করিল গাজা খাতা? 



৩১৬ উত্সব। 

ন|বাবা। আফিও? না বাবা। ভাঙ্গ? না বাবা। চণ্ড, ? না বাবা 

কুচ, নাহি--আচ্ছ। তামকু? বানা বড় ভাল ছেলে কোন নেশা করিত 

না। আচ্ছা নগ্তি? তাও নাবাবা। আন্্যাসী উঠিয়া পড়িল। বলিল কুচ 

নেশ! কিয়! নাহি | 'আাচ্ছা ইসকে। মরণে দেও । ইসকে। জীয়ানে কুচ. ফয়দা 

নাহি। সন্যাপি চলিয়া গেগ। হুর্গী প্রসন্ন বাধু হাসাইলেন নিজেও হাসিলেন | 

সব ছাড়িয়া কাজ নাই । একটা রাখ গৌসাই-_-একটা মীত্র ছুটে? না,গৌসাইকে 

বাধ্য হইতে হইয়াছিশ শোনা যার। 
সম্পাদক মহাশয়_-ব। কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় সকল কাগজেই গল্প লেখে-_ 

তুমি এমন নিরাঁমিব্য কাঁগঞ্জ চালাইবে কিরূপ? গল্প আর কি? সমাজে কিনতু 

দেখিয়া ব নিজের মধ্যেও 'কছু দেখিয়! তারপর কল্পনা । তুমি বলিবে নিজের 
কল্পনা লইয়াই মানুষ শিত্রঠ। তা আব!র পরের কল্পনা? আঙ্কালকর 

নকগ নপীশ। মেয়েরা বু ছেণলর সঙ্গে মিশে-কোথাও আংটা বদল করে 

কোথাও কতক্পার়? “নে দখিয়া মালা দিণে; তাও আবার ঠিক 

কর্তে পরে না কাকে ধার কাঁকেই বাগাড়ি। তাই গনেককে হাতে রাখে 

_-এইনব মানুষের দুর্বলতার ছবি দের--সবাই ধন্ত ধন্ত কবে। মানুব ষা 

চায়, সমাজে ঘা] চলে তাই দিখা কাঁগঞ্জকে লোকের মনের মত করিতে হয় নতুবা 

এক ঘেয়ে ধন্দম কর--সাধ"? কর--এই সবে কি আজকাল চণে? আমি 

তাই বলি গল্প দা9, কল্পণা দাও তব কাগথের কাটতি মেয়ে পুরুষের মধ্যে 
হইবে | 'ভাঁর উলঙ্গ ছবি দাঁও---উঞ্জ না| দেখাইলে কি আট“হর? ভুমি ত 

এব করিবে না_মাচ্ছ হািবার গল্প দাও! তাই আরম তোমাকে গন্ন 

দিলাম! আজ আরও একটা দিব! দেখ যদ্দি তোমার ভাগ্য ফিরে তবে 
আরও দিব। £-_ 

৮৪১6 ক) 
কতকগুলি লোক একটু একটু আমোদ করিত। 'আমোদ একটু আধটু 

না করলে কি জীবন চলে? ইহারা কিছু কারণও করিত। আকলে পরামর্শ 

করিয়া! কালীপুজ। করিল। 

'অমানস্তার রাত্রি। ছুইপ্রহরে পু একটী ছেলেকে খড়ী মাখাইয়া 

শিব সাজান হইল। আর একটীকে কালী মাখাইয়া কাঁলী সাজান হইল। 
,বিয়েটারের অমুতব।বু কালী মাখিয়া যেমন হোণদল কুতকুতি সাজিতেন__ 

সর্ব।ঙ্গে কালী মাখিয়া সব কাঁলো__কেবল চক্ষু ছুটি কাপ মুখের উপরে মাঝে 

মাঝে সাদ! হইয়। দর্ণায়ম।ন-_সে বড় হুডুত দদখাইত একালীও সেইরূপ কেবল 



গৌঁসাইয়ের কড়চা । ৩১৭ 

চঙ্ষু* কারণ সেবায় লাল। যাক শিপের উপর কালী দাঁড়াইল। সময়ে পূজা হইল 
বলি হল অনুষ্ঠানের কোঁন ক্রুটা হইল না। পুজা হইয়া গেল মুরুব্ন কি 

বিশেষ কাজে ১০1১৫ মিনিটের মধ্যে দিবেন বলিয়া গেলেন-.আমি আসিলে 

বিসঙ্জন দেওয়া! হঈবে_ দেখিস যেন আগে বির্জন দিস্ লা। মুরুব্বির 

কিছু দেরী হইয়া .গল। আর কালী প্রতিমা কিছু নড়িয়া উঠিল। সকলে 
আর দেরী করিতে পারিল না। মা আজ্ঞা করিয়াছেন বিসর্জন দিতে 

সকলে তখন শিবের উপবে দাড়ান ক।লীকে ধরাধরি করয়! তুঁলিয়। সামনের যে 

ডোবায় গল্প জল দেইখাঁনে বিসর্জন দিল। কালী ও শিব সেই ভাবেই ডোবার 
মধ্যেই দীড়।ইয়। র'হল। 

তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুরুবিব আসিয় ভারি বিরক্ত ইইলেন। বেটারা 

একটু দেরী ভার করিতে পারুলি 7? কোথায় বিসর্জন দিলি রে? তু 

চারিজন সেই ডোবা দেখাইল। জল ত সামান্ত-_ পূর্বে বগিয়াছি তখনও 

ঘুটঘুটে অন্ধকার | কিছুই দেখা যায় না। মুর'বৰ জলে নামিয় হাতড়াইতেছে। 

তাই বৃরিয়া কানী খলয়া উঠিগ পকি ধাবা রাউতা গুক্জ নাকি? ইতি 
এবারে এন পর্য্যস্ত। সাড়া যদ পাও তবে আমার দপ্তর আবার খুলিও নতুবা 

এই অবধি অবধি করিও। দেখিতেছি এতখান যায়গা বঠিগাছে বলিয়া তুমি 

খুঁত খুঁত করিতেছ। জারও ছু একটা চাই নাকি? আচ্ছা--আর একটা 

দিক] যায়গা কুরান] দিশেছ্ছি | 

চি ক 

গ্রীষ্মকাঁল। ভয়ানক গরম পড়িয়।ছে । স্বামী স্ত্রী এক নিছানার শুইয়ছে | 

স্্রীটা কিছু মোটা। স্বামীটি বেশ রোগা। জ্ীর শরীর কিছু ঠা বলিয়া 

শ্বমী একটু ঠেটাঠেগি করির় শুইতে চায়_্ত্রী ভারি বিরন্ত। বলিতেছে_- 
অ1! করকি? সরেষাও না। 

স্বমী একবারে উঠিয়া পড়িল। উঠিরা খট করিয়া ট্রাঙ্ক গুলিল। খুলিয়৷ কিছু 

টাকা লইল। একথা ন। কাপড় গামছা! লইল | জামা জোড়া পারয়া «কবারে ঘর 

হইতে বাহির হইয়। পড়িল । শ্ত্রীকিছু বলিল না। রঃ 

স্বামী একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে হাজির । এলাহাবাদের টিকিট করিয়া 
গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দঙ্গে একখান! পোষ্টকার্ড লইল আর ফাইনটেনপেন 
ত সুঙ্গেই। | | 



৩১৮ উতুসব। 

ত্বামী এলাহাবাদে পৌছিয়া আর বিলম্ব করিল না। একেবারে স্ত্রীকে 
পোষ্টকার্ড ঝাড়িল। কার্ডে শুধু লিখিপ--“আর সরিব ?” 

আরও ত একটু যাঁয়গা রইল? আচ্ছা আর একট! দিলেই ত হয়? 

তাই হউক। 

(৭ ) 
গ্রামের সকলেই একজনকে বেয়কুব বলিত। লোকট। ভারি বিরক্ত হইয়া 

গ্রাম ছাড়িয়া সহরে শাসিল। খুব হাটিয়া আসিয়াছে! বড় পরিশ্রান্ত হইয়া 
পড়িয়াছে! এক দে।কানে চাউল স্তপাকার কর! রহিয়াছে । উপরে একখানি 

পাতল! কাপড়। লোকটা উচু যায়গা দেখিয়া চাউলের কীড়ির উপর যেমন 

বদিল__দোকানদার হৈ হৈ করিয়| বলিয়া উঠিল “আরে কোথাকার বেয়কুব ? 

লোকটা একবারে অবাকৃ হইয়া গেল। ভাবিল-_হায় ! হায়! যাহার জন্য 

জন্ুভূমি ছাড়িলাম এখানেও যে তাই-হায়! হায়! আমার নাম 

কি জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে? তখন জোড় হাতে দোকানীকে বলিল ভাই 

ক সে তোম জানা হামারা নাক বেয়কুব? 

তেরে মুখে বেয়কুব লেখা স্থায়__সমঝ1? বেয়কুব বলিল-_-এ ক্যা 

উঠেগ! নাহি? 

আরে বেয়কুব! বলিবাশীত্র বেরকুব ভয় পাইয়া পলাইল। 

বেদে মূর্তি পূজা । 
( পুর্বপ্রকীশিতের পর) 

ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্তঠই ভক্তবৎসল রুদ্রদেব আজ এই 

দৃশ্যমান সুর্য্যমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাই যাহার গোপা$” অর্থাৎ বেদাদি 

উচ্চ শাস্ত্রের সংস্কার রহিত গোপালক প্রভৃতি তীাহারও “এনম্* এই মগুল 

মধ্যবর্তী” আদিত্যরূপী রুদ্রকে “অদৃশন্--দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন।” 
*“উত+--আরও দেখ যাহার! 'উদহার্যে১*-_উদক (জল ) আহরণাদি সাংসা- 

রিক সাধারণ কার্যে সতত ব্যতিব্যস্ত, সেই গৃহকর্ পরিশীলন পর রমগী গণও 
*এনম্” এই মণ্ডল মধ্যবর্তী আদিত্যরপী রুদ্রকে “অদৃশন্* দর্শন করিয়া ধন্ত 



বেদে মুর্তি পুজ। | ৩১৯ 

হইতেছেন। “উত অপি6”-_-আরও দেখ “এনম্৮_-এই মণ্ডল মধ্যবর্তী 
আদিতারপী রুদ্রকে “বিশ্ব।ভূতানি”__-সকল প্রাণীই কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, গো- 

মহিষাদি পণডগণও '“মদৃশন্”__-অনায়াসে সতত দর্শন করিতেছে) তাই আজ 
পণ্তুল্য জ্ঞানহীন আমিও তাহাকে প্রতাহ পূজা! করিতেছি-_ 

“পণ্ড পতয়ে যজমান মুর্তয়ে নমঃ 1” 

“ঈশানায় সুর্য মূর্তয়ে নম21৮ 

আহা! পশুভুল্য অজ্ঞানশীবগণের তিনি পতি--অর্থাৎ সতত গপঠিতপাবন। 

যিনি “ঈশান-_অনন্ত অসীম খ্রশ্বর্ধ্যশালী ভর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনিই আজ 
ভক্তপারবন্তে “কূর্ামুত্তি” ! ক্ষমাসার অপার করুণা-পারাবার রুদ্রদেবের 

এই স্ুর্য্যমুর্তি পরিগ্রহ অসীম দয়ার পরিচয় সন্দেহ নাই, কারণ টৈলাসবিহারী 

রুদ্রদেবের রূপ ব্রক্মচর্ধযাদি গুরু ৩তরসাধনসম্পত্তিশালী বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞগণেরই 

দর্শনযোগয, যাহারা তাদৃশ সাধন-বঞ্চিত তাহারা মেইরপ দেখিতে পারেন 

না। তাই দয়াময় আশুতোঘ রুদ্রদেব সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য আজ এই 

আদিতামুতত ধা: ধারণ ণ করিয়াছেন | * 
পল ৮৬০০ পাপ অপপ পর  ত হিলি পপ পাস ০ শপ ৮৮৮ পাতসিপ পাশা পাশা তস্পা্ান শা পিপিপি ছি পপ ও সপ 

* *"*কালকুট ধাঁরণেন নীলবর্ণা গরীব! যন্ত'*'স এব বিলোহিতঃ বিশেষেণ 
লোহিতবর্ণঃ সন্.."মগুল মধ্যবর্তী ভূত্বা 'অবসর্প তি--উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদগ়িতুং 

প্রবর্ততে। তন্ত চ রুদ্রস্ত মণ্ডল মধ্যবন্তি স্বরূপ ধারণে প্রয়োজন মুচ্যতে “গোপা” 

বেদশান্ত্ সংস্কাররহিতা অপি এনং মগ্ুলমধ্যবন্তিনমাদিত্যবূপিণং কুদ্রম- 

দৃশন্ পশ্ঠন্তি। উদদহার্য্যঃ উদকানাং হারিণ্যোযোধষিতোহপি এনমদৃশন্। 

উত অপিচ এনম্...রদ্রং বিশ্বাভৃতানি গোমহিষ্যাদয়ঃ সর্বেহপি প্রাণিনঃ 

পশ্স্তি |” 
“সর্বশ্ত দর্শনা্ং হি রুদ্রন্ত আদিত্য মূর্তি ধাণ্ণম.। কৈলাসাদ্রিবর্তি 

রুদ্রস্ত রূপস্ত বেদ শাস্ত্রীভিভ্ৈরেব দৃষ্ঠতে নান্তৈঃ ॥”, 

সার়ণাচর্ধযকত ভাত দ্রষ্টব্য | 

«অয়ুং দেব 'উদয়াস্তমরাভ্যাংলোকযাত্রাং বর্তয়ন আবাল গোপানং প্রসিদ্ধঃ 1, 
(লোক যাঁত্র। মাহ ) “এনং অন্তং যাস্তং ভগবস্তং দেবং গোপাঃ পশ্তস্তি গবাং 

গ্রাম নগর প্রাপ্তিকালে প্রীক্ষমাণাঃ ৷ উদহার্ষ্যোপি পশ্ন্তি এমং “অস্তং 

গচ্ছতি ভগবান অহে? | ইতো মুচ্যামহ” ইতি। যদ্বা “অন্তময়াৎ প্রাগেব 



৩২৩ উত্সব । 

ষে পর্যন্ত আলোচিত হুইল ইহাঁর দ্বারা অন্ত দেবতাঁয় রুদ্রদেবতার 
প্রত্যক্ষান্থভৃতি বুঝ। গিরাছে। সেই অগ্ত দেবতা এখানে দৃশ্তমান কৃর্য্যমুণ্তি ; 
সুতরাং ইহ! ম্পষ্টতঃ “মুত্তিপুজা”। এই মূর্তিটি কেমন তাহ। ভাষ্যকার ভট্র- 
ভাস্কর আকিয়। দিয়াছেন যথ1-- 

“মগুলাস্তর গতং হিরথায়ম্ 

ভ্রাজমান বপুষং শুচিন্মিতম্ | 

চগুদীধিতি মখগ্ডি তদ্যুতিম্ 
চিন্তয়েন্ুনিসহত্রসেবিতম্ ॥ 

রুদ্রাধ্যায় ১ম অন্গুবাদ--৮ম মন্ত্রের ভ্টভাঙ্কর ক্কতভাষ্য দ্রষ্টব্য | সাধক! এই 
সধ্যরূপী রুদ্রদেবতাকে এইভাবে ধ্যান করিবেন-_ 

মুনিগণ পরিবৃত তীক্ষচন্দ্রভাি, 

মণ্ডলবিহারী সদ] দীপ্যমান তনু। 
স্বর্ণবর্ণ, শুভ্রুহাসি, অথগ্ডিতদ্যুতি, 

ভুবনভরিত রূপ-রুদ্রদেব-ভানু ॥ 

উদকোদ্ধরণং কর্তব্ম্, অন্তমিত১ তু তস্য নিষিদ্বত্বা দিতি পশ্ঠন্তি। কিং 

বহন। বিশ্ঠান্তপিভূতানি এনমস্তং যণ্ডধ পশ্ঠন্তি মুগশকুনপরাহ।দীনামপি 

নিনরগমনাদেন্তদধীনত্বৎ। দ্বিজাতয়োইপি অন্নিহোত্র সন্ধ্য/ বন্দনাকলার্থিনে। 

ভগবন্তমস্তং ষণ্ডং প্রতীক্ষস্তে | (এব্মস্ত ভগবত উপয়াত্বস্থিঠিত্যামপি 

লোকষাত্র ভেদ উদ্দাহর্ভব্যঃ )। 

ভট্টরভাস্কর কৃতভাষ্ দ্রষ্টব্য । 
সুর্ধ্য দেবতাই লৌকিক ও বৈদ্িকাপি কর্মের মূল ইহ! গ্রণিধান করিলেই 

বুঝ! যায়। সুর্য্যদেবের উনয় অন্ত ও অবস্থিতি দেখিয়া! সকলেই সাংসারিক ও 

শাস্ত্রো্ত কার্ধ্য করিতেছেন ইহ1 সর্বজন প্রত্যক্ষ। বেদাদি শাস্ত্রোক্ত 

বৈধকর্ম্বের এবং জ্যোতিষশান্ত্রেক্ত গ্রহ সঞ্চার আয়ুস্কাল গণনা, সর্বপ্রকার 

খগোলক রহস্তের মূলও এই স্ুর্ধাদেবতা; স্থতরাং হূর্যাদেব যে নিখিগ 

ক্বমূল ও লোকযাত্রা! নির্বাহক ইহাও অন্ত স্বাকাধ্য | তাই “কর্মদ।য়িনে” 

বলিয়া! এই দেবতার অর্থ্যদান করিবার ব্যবস্থা | কুর্ষ্োপস্থান মন্ত্রেও 

আছে যে ইনি “্দৃশে বিশ্বায় চরাচর বিশ্বের দর্শনের জন্যই উদীয়মান । 



বেদে মুর্তি পুজ]। ৩২১ 

এখানে ইহা প্রাণিধান করা আবশ্তক যে পুর্র্ব আলোচিত ছ্টী মন্ত্র, এবং 
আরও অনেকগুলি মন্ত্র হইতে রুদ্রদেবের ”অসটম্মুক্তি” পুজ! প্রচলিত 

হইয়াছে । ক্ষিতি জল অগ্নি বাঁয়ু আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, চন্দ্র কুর্ধ্য এবং 

যঞ্জমান এই অষ্ট পদার্থে বিরাজিত রুদ্রদেবের নাঁম সর্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, 

মহাদেব, ঈশান এবং পশুপতি ; তাই ভক্ত পুগা করেন-- 

১। সর্বায় ক্ষিতি মূর্তয়ে নমঃ | 

২। ভবায় জলমুর্তভয়ে নমঃ | 

৩। কদ্রায় অগ্রিমূর্তয়ে নমঃ | 

৪ | উগ্রা বায়ুমুর্তয়ে নমঃ । 
৫। ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ | 
৬। পশুপতয়ে যজমান মূর্ভয়ে নমঃ। 

৭| উীশানার কু্যযূর্তয়ে নমহ। 
৮| মহাদেবায় সোমমুর্ভয়ে নমঃ ॥ 

উল্লিখিত অষ্টমুন্তির মধো ঈশান নাম ত্সুর্স্যম্মুক্তিহই “অসৌ যন্ত্র” (১) 
*অসোৌ “যোহবসপতি” (২) এই ছুইটি মন্ত্র দার! ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। 

*লন্ে! বেত হ্যা নে গ্ুখিব্যাহ্ম্ঠ-১7১১ আস্কুবাক ১১ মন্ত্র 
ইত্যাদি মন্তরারা সর্বরূপ ক্ষিত্িস্মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছেন | নিয়লিখিত 

মন্ত্রসমূহ দ্বারা ভবনাম জতনম্যুত্তিন্ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

“নমঃ কাটায় চ নীপ্যায় চ৮। 

"নমঃ সৃদ্যায় চ সরস্যায় ৮৮ । 
সপ শি শিস 

স্পপীপপ্পাশেসপপাপপরপাসা। 

অঘমর্ষণ মন্ত্র ব্যাখ্যায় সায়ণাষাধ্য বলিয়াছেন ঘে “চন্দ্র সূর্য জগতের ধ্বজস্বরূপ 

“আচার্ষের প্ কথা “সেম কুর্যযাক্মকং জগৎ” এই বেদবাণীরই প্রতিব্বনি। 

স্র্য্য না থ|কিলে জগৎ মবরূপ ও চক্ষুঃ শূন্য হইয়া যাইত, চন্দ্র না থাকিলে বিশ্ব 

রসহীন হইত, তাই দেবতাগণ চন্দ্রকে “জগদম্বার শুন” বলিম্লাছেন_ সের 

দৌম্যেন স্তনয়োষুগ্মম্ € চণ্ডী) তাই রুদ্রাধ্ায় মন্ত্র বলিতেছেন এই দৃষ্তম।ন 

চন্দ্র হূর্য্য, রুদ্ররূ্পী পরমেশ্বরের প্রশান্ত মূর্তি। পাঠক এই হ্র্ধ্য দেবতা 

রহস্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থে দেখিবেন ছান্বগ্য ৩য় প্রপাঠক” বেদান্ত দর্শন। ১1৩৩১ 

সত্রের ভাম্যভারতী। যোগ দর্শনের বিভূহ পাদে।র স্মত্রের (ভূবন জ্ঞীনং 

সূর্যে সংযমাৎ এই সূত্রের ) ব্যাসভাব্য। ৃ 

৪ 



৩২২ উত্সব । 

“নমে। ন।গ্যায় চ বৈশস্ত|য় চ” | 

“নমঃ কৃপ্যায় চাহ ট্রায় ৮৮। 

“নমঃ বর্ষায় চাহবর্ধ্যায় চ” | 

“নমে। মেঘ্যায় চ বিহ্যত্যায় চ৮। 

*নমে। উদ্ডিয়ায় চ আতপ্যায়”। 
“নমে] বাত্যায় চ রেম্সি য়ায় ৮৮1 

যভুর্বেদ সংহিতা ৪র্থ কাণ্ড, ৫ম প্রপাঠক, ৭ম অনুবাক1 ৮ম হইতে 

১৫ মন্ত্র উদ্ধৃত ৮টা মন্ত্রধার! নান। স্থান গত ক্ষুদ্র বুহদ্ বিবিধ জলমুর্তির ভাবন। 

উপদিষ্ট হইয়াছে । অল্প প্রবাহ যোগ্য জলের নাম “5৯0৮1 পর্বত শৃর্গ 

প্রভৃতি উচ্চদেশ হইতে যে স্থানে জল তির্য্যগভাঁগে পতিত হয় সেই স্থানের 
নাম “নীপ” তাদৃশ স্থানে অবস্থিত জলের নাম “ন্নীপ্ায৮”। কর্দম গ্রদেশস্থিত 

জলের নাম প্ড্ভুত্যে”। সরোবরস্থিত জলের নাম “তব্রস্ত্য” | নদীগত 

জলের নাম *ন্নাত্য”* ক্ষুদ্র সরোবরকে “বেশস্ত”” বলে (পুরিণী প্রভৃতি ) 

তাদৃশস্থানে অবস্থিত জলের নাম “ুন্বসপন্ত৮। কুপগত জলের নাম 
প্লবু5গপ্য" | গর্ভের নাম “অবট” তাদৃশস্থানে স্থিত জলের নাম “তন” 

 বর্যাজলের নাম ণন্বর্্র্ট,।  বর্ষনিরপেক্ষ জলকে “তুন্র্য । বর্ষজলের 
নাম “অর্ধ্য” ॥ বর্ষনিরপেক্ষ জলকে “অন্বর্্য/*বলে, যেমন সমুদ্রদিগত 
জল | মেঘস্থিত জলকে *ম্মে্্য” বলে। যে জল বিছ্যতের সঙ্গে 

বিচরণ করে তাহার নাম “নৈহৈন্টৃত্য” । শরতকালের মেঘের নাম “উটভ্ভ্র” 
সেই মেঘের জলের নাম “উট ভ্ত্রিম্র”। 

আতপ সহিত বৃষ্ট জলের নাম “ত্নাতিগ্্য” | বায়ু সহ বৃষ্ট জলের নাম 

*বাতা” পাষাণ প্রস্তুতি বর্ষণকারী প্রলয় কালীন সংবর্ত নামক মেঘকে€রেম্ম”বলে, 

সেই মেঘের জলের নাম পরেন্সিয়” | * পূর্ব ব্যাখ্যাত নানাবিধ জলে অবস্থিত 

রুদ্র দেবতাকে “ভবায় জনমুর্তয়ে নমঃ বলিয়া পুজা! করিতে হয়। 

* সায়ণাচার্ধ্য ও ভট্টভাস্করকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সন্ধ্যার আপোমার্জনরূপ 

উপাসনায় যেমন নানাবিধ জলে মাতা গায়ত্রীরই ফলতঃ ভাবনা কর হইয়াছে 

(কারণ সেখানে তাদৃশ জলদেবত! প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিষুশিবশ্ত ব্রন্ধাণী 

*বৈষ্ণবীরুদ্রাণী হইতে অভিন্নারূপে চিস্তনীয়া ) তেমনি এখানেও নানাবিধজলে 

'কুদ্ররূপী পিতার প্রণাম বস্কৃত হুইয়াছে। ধাহাঁর কান আছে, তিনি অবশ্তই 

ইহা গুনিয়! বুঝিবেন । বেদমন্ত্র পরমেশ্বরকে কখনও প্পিতা” বলিয়া ডাক। 



বেদে মূর্তি পুজা । ৩২৩ 

১। পরুদ্রো বা এয যদগ্রিঃ স এতছি জাতো যহি সর্ববশ্চিতঃ......ইতাদি 
মন্ত্র বারা রুদ্র নামক অপ্রিমুন্তির ব্যাখ্যা! কর! হইয়াছে । ভীম নামক “মাকাশ 

মুত্তির” ব্যাখ্যা। 

১। “যে চ অন্তরিক্ষে”-*-**. | 

২। “নম উগ্রায় চ ভীমায় 5৮| কুদ্রাধায়। ৮ম অনুবাদ | ওর্থমন্ত 

ইত্যাদি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। পশুপতি নামক যজমান মুর্তি পূজ| 

নমঃ শঙ্গায় চ পশুপতয়ে চ” 

রুদ্রাধ্যায় ৮ম অন্ুবাক, ৩য়, মন্ত্র। 

এই মন্ত্র বারা ফলিত হইয়াছে । ঈশান নামক “ন্ুর্য্য মূর্তি” অসৌষ 
তাত” (১) “অসৌ যোইবসর্পতি” (২) ইত্যাদি ছুইটি মন্ত্র দারা পূর্বেই 
ব্যাখ)াত হইয়াছেন । মহাদেব নামক “সোমঘুর্তি” পুজা ্ 

“নমঃ সোমায় চ কদ্রায় চ” | 

রুদ্রাধ্যায় ৮ম অন্ুবাক, ১ম মন্ত্র। 

এই মন্ত্র ধারা ফলিত হইয়াছে । পরমেশ্বর কুদ্রদেবের তষ্টমুর্তি পুজার 

মুপীভূত মন্ত্রসমুহ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল । সুধী সাধক ইহার বিস্তুত রহস্ত 

যজুর্ধ্বেদ সংহিতার রদ্রাধ্যায় গ্রন্থের সেই সেই স্থলে দেখিলে উপকৃত 

হইবেন সন্দেহ নাই। 

গ্থেন, আবার কখনও “মা [ত৮”বলিয়াও ডাকিয়াছেন, মপ্রীস্থত্ত" প্নিদ্রা; সুপ শদেবী- ] 

স্থন্ত” প্রভৃতি এবং গায়ত্রী উপাসনা” ইত্যাদি মাতৃভাবে ভরপুর ! “পুরুষস্ূত্তু” 

প্রভৃতি এবং এই “রুদ্রাধ্যায় মন্ত্র সমূহ” পিতৃভাবের সুবিশাল অমৃত উৎস ইহা 

প্রণিধান করা আপণ্গক | মাতা বা পিতা কখনও মুন্তিহীন পদার্থ নহেন ইহা 

বুঝাও প্রয়োজন। আপোমাজ্জন উপাসনার জন দেবতাকে সন্তান সমুদ্ধি 

কাময়মানা মাতা এবং শিবতমরস বলা *ইন্বাছে, রুত্রাধ্যায় মন্ত্রে পরম পিতাকে 

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ* (৮ অন্ুবাক--১১ মন্ত্র) বলিয়া প্রণাম করিয়া 

শিবতমঃ শিবে!। নঃ সুমনা! ভব--( মন্ত্র অন্ুবাক--১০ মন্ত্র) বলিয়া প্রসন্তা 

কামনা কর! হইয়াছে, স্থতরাং কোনও স্থানে মাতার নিকটে সম্তানের স্সেহের 

আব্বার কোনও স্থানে পিতার নিকটে আত্মনিবেদন পুর্বক আত্মসমর্পণ, তাই 

আমি বলিয়া থাকি প্নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর 1” বেদে, 

পরমেশ্বরের মুর্তি অলীক হইলে কথিত মন্ত্র সমূহে এ সব ভাবের কথা থাকে" 
কেন ইহ] চিন্তা করা আবশ্যক | 



৩২৪ উওসব। 

এখন মুলকথ1 এই যে রুদ্রদেব “অরূপ” হইলেও পবহুরূপ” তাই তিনি 

অষ্টমুত্তিব্প অর্থাৎ ফলতঃ “বিশ্বরূপ” । ক্ষিতি অপ. তেজঃ মরুৎ ব্যোম চন্দ্র সু্ষ্য 

এবং আমি সাধকরূপী যজমান ইহ! সংক্ষেপে নিখিলবিশ্বেরই পরিচয় । বেদও 

বলিয়াছেন “সোমস্রর্যাত্মকং জগৎ। স্থৃতরাং এই অষ্টমুন্তি পুজা জগদ্রূপী 
জগন্নাথেরই পুগ1। ক্ষিতি জলপ্রভৃতি তাহারই মুর্তি, তাই বেদের উপনিষদ 
ভাগ ও বলেন যে অধিদৈব অধিভূত এবং অধ্যাত্ম সকল পদার্থে তিনিই সদা 

বর্তমান তিনিই তাহাদের অন্তরে থ।কিয়া তীয় স্ব স্ব কর্তৃব্যে চালনা করেন, 

পৃথিবী, জল, অগ্নি অন্তুরিক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিকৃসঘুষ্ঠ, চন্দ্র তারকারাছ্ছি, 

অন্ধকার তেজঃপদার্থ, সর্গভূত, প্রাণ, বাক্যঃ চক্ষুঃ, কর্ণ মন, ত্বক, বিজ্ঞান, 

রেতঃপ্রভৃতি সবই তাঁর শরীর, সেই পরমটৈতন্ত পরমেশ্বর পৃথিবী প্রস্তৃতিকে 

চালনা করেন অথচ পৃথিব্যাদি পদার্থ তাহাকে জানেন ন1। সাঁধকরূপী 

যঞ্জমানাত্বা তুমি আনিও তীাহারই স্বরূপ 7; * সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ তত্ব 5ঃ 

“অরূপ"--হইলেও ভক্তগণের প্রতি করুণা করিবার জন্ত এই জগদৃব্যাপার 

নির্বাহের জন্য “অধিদৈবরূপ”৮ “অধিভূতরূপ, “অধ্যাত্মর্ধপ” তষ্টমুণ্তিকূপ, 

“সকল দ্েবতারূপ”, “জীবরূপ”, “শিবন্রপ”, ফলতঃ *বিশ্ববূপ”। আহ! 

এত ধাহার রূপ! তিনি রূপহীন হইবেন কেন? তাহার মুন্তি থাকিবে না 

কেন? তাই কুদ্রাধ্যায় মন্ত্রসমূহ স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতেছেন | 

“এক এব কুদ্রঃ” 

বটে, কিন্ত তিনিই “সহম্রাণি সহত্রশঃশ €১১। অন্ুবাদ। ১মমন্ত্র) 
অনস্ত কোটি ব্রক্গাণ্ডে অনন্ত কোট মুত্তিতে বিরাজমান! এঁ দেখ তিনি 
"অধিভূমাং" (১১1১) এই ভুলোকে বর্তমান, প্অন্মিন্ মহত্যর্ণবেইস্তরিক্ষেগ 

(১১।২য় মন্ত্র) মহাপমুক্র তুল্য অস্তরিক্ষে শোভমান। আরও দেখ তিনিই 

পশর্ববা অধঃক্ষমাচরাঃ৮ (১১৩ মন্ত্র) শর্ব-ন্ব-বূপ রুড্রমুর্তিতে__প্ভধঃক্ষমা” 

পালাত প্রভৃতি অধোলোকে বিচরণ করিতেছেন । দিব্যচক্ষে দর্শন কর-- 

“দিবংরুদ্রা উপাশ্রিতাঃ” (১১ অন্ুবাক। ৪র্থ মন্ত্র) নীল, পীত, শিতি-কণ 

* শুরু যুর্বেদীয় শতপথ ব্রঙ্গণোস্তরগত বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের ৩য় 
অধ্যায়ের ৭ম ব্রাহ্মণ এবং বেধান্তদর্শনের ১/২।১৮ হ্যত্রের শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী 

টাকা দ্রষ্টব্য। 



বেদে মুর্তি পুজা । ৩২৫ 

রুদ্রদেব স্বর্গে বর্তমান রহিয়াছেন। শ্রদ্ধাপুত সজল অনিমেষ নয়নে ভাল 

করিয়া! দেখ, দেখিয়া এ তেজোমগ় দিব্য মুত্তি হৃদয়ে কিয়া লও | 

প্দংস্্রা করাল বদনম্ 
জ্বলজ্জলন মুদ্ধজম্। 

বিভ্রাণং বিশিখং দীপম্ 

প্যায়েদ ভুজঙ্গ ভূষণম্ ||” 

রুদ্রাধ্যায়'_১১ অন্থুবাক--১ম মন্ত্র হইতে ধর্থ মন্ত্র পর্যন্ত কথিত রুদ্রদেবের 

ধ্যান ভট্রভাঙ্কর কুৃতভাধ্য দ্রষ্টবা। 

করাল্ ব্দনে আহ1! শুভ্র দত্ত হাসি। 

প্রজলিত বহ্ছি সম দীপ্ত কেশ রাশি ॥ 

এক হস্তে ধন্ুর্বাণ অন্ত হস্তে দীপ। 

ভূজঙ্গভূষণ-রুদ্র ভক্ত-মনোদীপ ॥ 

পরলোক বা জন্মাস্তুর রহস্য 

আমরা খাই ঘুমাই কাজ করি টাক] রোজগার করি কিন্তু একট! 
নূতন কথা লইয়! কেন মিছে মাথ! ঘামাব? কথাটি কিন! ঈশ্বর ভগবান্। 
তাইত'ভগবান বলে একঞজ্গন কে আছেন। তিনি আছেন আমাদের খির্দের 

সময় খাবার দেন, খাবার কিনবার টাকার যোগাড় করিয়াদেন। শুনেছি 

তিনি নাকি সবই করেন। শুনেছি তিনি সবই দেন শুনেছি তিনি বড় 

দগাময়। আমাদের যিনি সব দেন, তিনি ত নিশ্চয়ই ত দয়াময়। আমাদের 

খিদের সময় খাবার দেন কই দ্ামত নেন না,সবই তিনি দেন াবার 

টাকা নেন না বরং টাক! দেন। কইত তিনি কিছুই ত নেন না, উ্টে 
দেন তাই তাকে সকলে দয়াময় বলেন। আহ] ! তবেত দেখচি তিনিঠিকই 
দয়াময়, তিনি ত দয়াময় তাহার শরীর দয়ায় তৈয়ারি তাহ তকে 

দয়াময় বলেছে । | | 



৩২৬ উত্সব। 

এখন বুঝলাম তিনি দয়াময় তার নাম পরমেশ্বর । তাইত তিনি না থাকলে 
আমারের এদেশে থাকাই হত না। 

আচ্ছ! শুনেছি ধর্ম বলে একট| জিনিষ আছে, হেঁগা ধর্শমকি? সৎকাজ 

কৰা, সংপথে থাকা, দান করা, মিথ্য। কথা ন। বলা, এই সব ত ধর্ম । 

আবার শুনেছি মান্য মরে পরলোকে যায়। বাবা ম।রা গেছেন তিনিত 

পরলোকে গেছেন - 

কেউ কেউ বলে পরলোকে হ্বর্গ ও নরক আছে। ভাল কাজ করলে 

দ্বর্গে যায় আর খারাপ কাজ করলে নরকে যায়। 

তা হলে পরলোক না থাকলে ত ধর্ম করবার দরকার হত না। 

পরলোকের ভয়েই ত লোকে ধর্ম পথে থাকে। আর বিপদে পড়লেই 
ভগবানকে ভাকে। তাই ব্লচি যদি সুখ ছুঃখ না থাকঙ৩ ঈশ্বর না 

থাকত তাহলে পরলোকের জন্ত ভাববার দরকার হত ন1। 

বেশ তা হলে পরলোকের ভয়ে আমর ধন্নম পথে থাকি যাতে না 

নরকে যেতে হয়। 
তাই দেখচি ঈশ্বর দয়াময় ভগবান আর পরলোকের ভয়েই ধর্ম 

হয়েছেন। এ ছুইটিতে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে কিসের জন্য ধর্ম 

করিবে? 

আবার এক কখ। আমি এলাম কোথা থেকে ? কোথায় আগে ছিলাম 

আবার মরে যাব কোথায়? না এইবায় মরণে শেষ হয়ে যাবে। 

মরলাম না হয় দেহ এখানে রইল আর যে জিনিষটা দেহের ভিতর আছে 

সে ষায় কোথায়? এসব ভুল, ঠিক নয়। মরলে লোকের এই জগতের 
সঙ্গে সব ঘুচে বায়। যদি পরলোক বিশ্বাসকরি তবেই ভয় হয় যদি পাছে 
নরকে যাই সেই জন্তইত সৎকাজ করি সেইজন্তই ভগবানকে ডাকি। এসব 

কথ যদি মিথ্যা হয় তবে উপাসন] পুজাদি সবই নিথ্য।। 

আবার দেখ কেহ বিষয়ভোগ করে পরম স্থখে জীবন কাটালে আবার 

কেহ অতিছুঃখে জীবন কাটাল। কারও দুধে চিনি কারও ঝাথাকে বালি। 

এসবের কারণ কি? কেহ হয় ত 'অধর্মকাজ করে নাই ছেলেবেলাগ মহ। কষ্ট 

পার আবার কেহ বেশ ভোগে আছে। এসবের কারণ কি? কোন 

দোষের দোষী নয় অথচ কেন মিছে কষ্ঠ ভোগ করে। তবে একাজ কে 

করায়? ভগবান ত দয়াময় তিনি কখন অন্তায় করেন না, একথা আম 



পবলোক ব জন্মাস্তর রহস্য। ৩২৭ 

বলতে পারিনা । তিনি রাজা প্রজ| ধনী নির্ধণ পণ্ডিত মুর” সুখী ছুঃখী 
সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন সমান দয়া করেন। তাহার নিকট আত্মপর 

নাই তাহার চক্ষে সবই সমান। 
তবে কিসে এত তফাৎ হয়। মেয়েরা বলে--ওর অদৃষ্ট। এ অ--দৃষটপূর্ণ 

অনৃষ্ট কি? এ আর কিছুই নয় গত জন্মের কর্ম্মফল। তাই এত তফাত হয়। 
তাই মেয়ের বলে--- ওর বরাত ভাল, ওর বর1ত মন্দ। হুবছরের ছেপে কথা! 

কই পাবে না, পে কেন মিছে রোগে কষ্ট পায়? কই দয়াময় ভগবানত 

এক চোকো নয়, বে ঠিনি বিনা বিচারে কষ্ট দেন? একথা হতে পারে ন1। 

শুকদেব বলেন $--- 

“গতাগতেন শ্রাস্তোহন্মি দীর্ঘ সংসার বত্ম সু । 

গত্তবাসে মহুদ,ঃথং ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥৮ 

হে মধুস্থদন ! গর্ভমন্ত্রণার মহাদুঃখ হইতে রক্ষা! কর, কেবল জন্ম ও মুত্যু, 
মৃতু) আবার জন্ম এই যাঠায়াতে ওড়ই শ্রান্ত হইন্া পড়িগ্জাছি আএ পারচি 

না। আমায় ত্রাণ কর আর ছঃখ দিও ন|। 

বৈষ্ণবর্দের একটা গান আছে “পেয়েছ মানব জনম এমন জনম আর হবে 

না1৮। অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক প্রার়শ্চিত্ত করিয়া, এই মনুষ্য জন্ম 

পেয়েছ এমন জন্ম এমন ভাল জন্ম আর হবে না। সাবধান আর হয়ত 

মানব জনম হবে নী, ভয়ত এই জন্মের পর সাবধান হন্য়া কম্মন! 

কর হয়ত আর মানব গর্ভ পাইবে না হয়ত পশুজন্ম হইবে না হয়ত কুকুর 
জন্ম হইবে সাবধানে কর্ম কর! বুদ্ধি আছে জ্ঞান আছে, সৎ অসৎ বিচার 

করিবার ক্ষমত। পাইয়াছ, বিবেচনা করিয়া কার্ধ্য করিও নচেৎ এখন জনম 

আর হবে ন|। ৮৪ £লক্ষ গর্ভ ভেদ করিয়া এই দয়াময় ভগবান তোমায় 

গতজন্মের মহাপুণ্য ফলে তোমায় এবার মানব করিয় পাঠাইয়াছেন, তুমি ধর্ম 
অধর্্ম সং অসৎ পাপ পুণ্য এবিচার করিয়া চলিও নচেৎ আঁর মানব জন্ম হইবে 

না। এমন ছুপণভি জন্ম আর হবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত হয়ত 

গাধা হইয়! জন্মিবে । সেই জন্ত শ্রীচৈতন্ত প্রভূ বলচেন যা পার ভাই এ জন্মে 

করিয়৷ লও, এমন ছুলভ জন্ম হয়ত আর হবে না। মনেথাকে যেন তোমার 

এই সংসারে এই বিষয় বাসনা বিগ্জড়িত অনন্ত স্ুখছুঃখ পরিপূর্ণ সংসাবে “এই 

দুঃস্বপ্রভ্রমপ রম্পরা কল্পিত জন্মজরামরণ হর্যামর্শোকাদি অনর্থ সঙ্কট সহ 

সঙ্কুল সংসারে তোমার মহা পরীক্ষা উপস্থিত | যদি পাশ হইতে পারত উপর 



৩২৮ উত্ুসব। 

ক্লাশে উঠিবে নচেৎ নীচের ক্লাসে নাবাইয়া দিব এখানে নিকতির কাটার মত 

ওজন করিয়া লইব। ভালকরত ভাল হইবে মন্দ হয় মন্দ স্থানে যাইবে, তাই 

বলেচেন এমন জনম আর হবে না। ফিড়ির ধাপে উঠিয়াছ দি না উপরে উঠিতে 

পার গণ! ধাক! দিয় নীচের ধাপে নাবাইয়া দ্িব। এখন মহা! পরীক্ষা উপস্থিত, 

সদাসর্ব্বদ। প্রস্তুত থাকিও আর মনে রাখিত এমন জনম আর হবে না আর হবে 

না। পশু জন্মে হয়ত ২০ বছর পরমাযু কিন্তু মানন জন্মে ত অনেক বৎসর 

বাঁচবে, অনেক সময় পাৰে পরীক্ষা ভালকরে হবে, ভাল করে প্রস্তুত হও 

তাই বলচি *হরি বল হন রসন1” পেয়েছ মানবজনম এমন জনম আর 

আর পাবে না। চুরাশি লক্ষ গর্ভভেদ করিয়! বা জন্ম গ্রহণ করিয়। এই বার 
তোমায় মানুষ করিয়! পাঠাইয়াছে তুমি এমন ছুলভ জন্ম পাইয়াছ, এই হয়ত 
প্রথম, না হয়ত শেষ জন্ম এমন জন্ম আর হবে না। কোন কর্মে কি ফল, 

এই বিবেচন। করিয়া কাধ্য কর,নচেৎ কুকৃর জন্ম হবে বাস্তয় রাস্তায় অননের জন্য 
লালায়িত হুইয়! থুরিয়া বেড়াইতে হইবে, আর লোকে দেখিলেই মারিয়া 
মারিয়া তাড়াইয়! দিবে | কুকুর হইতে চাও কি? না, হরি নাম জর্প লইবে 

বল মন? কি ভীষণ মান্রষ জন্ম তা একবার ভেবে দেখ । এ শুন নচিকেতা 

যমকে অনেক পেড়াপিড়ি করিয় ধরিঘাছিলেন যে, বল যান্ুষ মরিয়া কি হয়? 

তাই কাবু হুইয়। শেষ সত্য কথ! প্রকাশ করিলেন শুন 
যোনিমন্তে প্রপদ্ান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 

স্থান মন্তেহনুসংযন্তি যখাকর্্ম, যথাশ্রতম্ ॥ 

শ্রীপুলিন কৃষ্ণ দে (ব্যারিষ্টার ) 



(১০৫ ) 

রক্তবীজবধে দেবি__রক্তবীজন্ বধো যস্তাঃ সকাঁশাদিতি | 
রক্তবীজ বধকত্রীত্যর্থ; । অচিন্ত্যরূপ চরিত্রে__'যতোবাচে| নিবর্তান্তে ইতি 
আঃতেঃ। যো অস্যধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন সে-আঙগ বেদ যদি বান 
বেদ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ যাহার রূপ যাহার চরিত সম্বন্ধে কোনচিন্তা 
করা বায় না। অন্থরেরা ইহাকে কুতসি বলিয়। নিন্দা করেন 
কারণ ইনি কথন সুন্মমা। কখন দীর্ধা, কখন হুশ্বা__ইহার রূপ নিরূপণ 
করা যায় না। চরিত্রও এরূপ । 

নতেভাঃ__-সদ]| সর্ববদ। ভক্ত্য। নতেভাং প্রণতেভ্োো মে প্রণতায় 
চ জূপং দেশীত্যন্বয়ঃ | সদদ৷ সর্ববদ! ভক্তিনম্্র হইয়! যে আমাকে প্রণাম 
করেন তাহাকে রূপাদি দিয়! থাকি । 

৯। যে ত্বামর্চয়ন্তীহ-_যাঁহারা তোমাকে অচ্চন। করে তাহাদিগকে 
রূপ জয় যণার্দ দি। 

১১1 উচ্চকৈঃ-_অতিশয়েনোচ্চং উচ্চং বলং মম বিধেহি। 

১৩। জনং কুর-_-জনং ভক্তজনংমাম। বিষ্ভাবন্তং _ব্রঙ্গবিষ্ঠা- 
বন্তং জনং স্বভক্তজনং কুরু অথ চ রূপং দেহাত্যর্থঃ | 

১৬। কৃষ্ধেন সংস্তরতে ইতি। ইয়ং চ কথা দেবীভাগবতে 

প্রসিদ্ধ! । 

১৭। হিমাচলহ্ৃত। নাথঃ শিবস্তেন পুজিতে। 

১৮। স্ুরান্থরেতি__অনেন চ দেবী স্বরূপ দর্শনেন নির্ব্বরতাহ 
দ্বৈতভাবো! ভবতীতি ধ্বনিতম্। স্থরাস্থুরয়োঃ সামানাধিকরণ্য কথনাণু। 

১৯। ইন্দ্রাণা। পতিসপ্তাবস্ত পতিসত্তায়৷ জ্ঞানার্থং পুজিতে। 

ইন্ড্রেশ কালবিশেষে কচিৎ সরসি কমলবিসান্তশ্চিরং স্থিতং তদ! 

দেব্যারাধংনেন পৌলোম্যা তৎস্থলং লব্ধমিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধেঃ | 
ইন্দ্রাণীপতিনা সন্ভাবেন পুজিতে ইতি বা। 

২১। তক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েহস্বিকে-_-ভক্তজনেষু যে, 
উদ্দীমান্তেভ্যে। দত্ত আনন্দোদয়ে। মোক্ষে। যয়া। তোমার ভক্তের মধ্যে 

যাহারা তোমাতে এক ভক্তি বিশিষ্ট তাহাদিগকে তুমি মোক্ষ দাও । 



(১০৬) 
২২। ভার্ধ|| মনোরমাং_-মামার শক্ত আমার ভা্যা। ইহাকে 

অন্তমুর্খী কর, তবেই ইহা! মনোরম ভার্্যা হইবে । তারিণীমিতি-_ 

মার্কগডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধয়। মদালসয়া-_বাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রসিদ্ধয়। 
চূড়ালয়! চ তুল্যাম্। আদায় পুত্রস্তারিতো ছিতীয়য়৷ পতিরেব তারিত 

ইতি তত্রাখ্য।না ॥ 

২৩। মহাস্তোত্রম--এতত প্রধানভূতং সপ্তশতী স্তোত্রম। অনেন 

চার্গলাস্তুতেরপি সপ্তশত্যঙ্গববং বোধিতম্। ঘষ এবং অর্গলাস্ততিং 
পঠিত্বা সপ্তশতী স্তোত্রং জপতি স তু স এর সপ্তশত্যাঃ সংখ্যা জপদংখ্যা 
তয়া যজ্জায়মানং বরং ফলং তথ প্রাপ্েত নান্যঃ। সম্পদঃ সম্পদশ্চ 

প্রাপ্ধিতি । তন্মাদবশ্মর্গলা স্তোত্রং পঠনীয়মিঠি ভাঁৰঃ। দিদ্ধিপ্রতি- 

বন্ধকং পাঁপমর্গল[সদৃশহাদর্গল। তন্নাশক £্চোত্রদ্যাঁপি লক্ষণয়ার্গলেতি 

তদ্ত। | 

অধিকারী ভেদে এখানে চাওয়ার এত কথা বল। হইয়াছে। আতা 

এবাপি মাঁতঃ--মাই যে আমার আঁ্!_মাই যে আমি। যদিকিছু 

চাহিতে হয় মায়ের কাছে চাও -__ইহাঁতে কোন বাধা নাই। মাই সব 

দিতেছেন, সবই দিতে পারন এই বিখাণ দৃঢ় করিয়। আত্মার কাছে 
যাহ! চাঁও তাহাই মিলিবে। গুরু মুখে শান্ত মুখে শুশিয়৷ জান! 

চাই ম! আমার সর্বত্র আছেন--সর্ববদ সঙ্গে আছেন। 



কীলক। 

প্রঃ--কীলক মর্থ কি? 

উঃ দুইখানি তক্তীর ভিতরে 

পুস্তকের কাগজ রাখিয়া তক্তাদুখানি আটিয়া দিতে হয় থিল দিয়া। 

কীলক অর্থে এখানে 

(১) মহাদেবের অভিসম্পাণড 

(২) মন্ত্রসিদ্ধি প্রতিবন্ধক শাপরূপ কীলকনাশক স্তোত্র । 

এই কীলক বা অভিসস্পাৎ দ্বারা মহাদেৰ সপগুুশতীতে প্রবেশ 

করিবার পথ সকলের পক্ষে বঙ্গ করিয়! দিয়াছেন। আবার কীলক 

স্তব দ্বারা সপ্তশহীর খিল খোল যায়। এই কীলক স্তব দ্বার! সপ্ত- 

শতীকে উদঘাটন ন! করিয়! চণ্ডী পাঁঠ করিলে চশ্তীপাঠের কোন ফল 

হয় না। | 

গুরুকীলক পটলে মহাদেব বলিতেছেন-_ 

দান প্রতিএ্রাহাখ্যেন মন্ত্রোহয়ং কীলিন্চোময়া। 

দান প্রতি গ্রহাখ্যং যত ত৩ কীলকমুদাহৃতম্ ॥ 

তোমার যাহা! আছে-_ধনরত্ব এমন কি চক্ষু কর্ণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি 

সমস্তই দেবীকে দান কর পরে, মায়ের হইয়া গিয়া জীবনযাত্র নির্বাহ 

জন্য দেবীর নিকট হুইন্তে সমস্ত এপঠিগ্রহ কর। তখন তোমার চক্ষু, 

তোমার কর্ণ তোমার বাক্, তোমার ভাবনা, তোমার কন্মী আর তোমার 

নহে, দেবীর চক্ষু তোমার চক্ষে বপিয়াছে-দেণীর চক্ষু লইয়! তুমি 

দেবী যাহ! দেখেন তাহাই দেখ, তাহাই শ্রবণ কর, সেইরূপে কথ” 

কও, সেইরূপে ভাবনা! করা ইহার অভ্যাসে তুমি দেবীপুর হয়! , 

বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। 



অথ দেবী কীলকম্। 
অস্য শ্রী কীলক মন্ত্রস্য শিব খষিরনুষ্টপ-ছন্দঃ শ্রীমহাপরশ্থতী 

দেবতা শ্রীজগদন্ব। শ্রীত্যর্থং সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিযোগঃ | 

ঝধিরুবাচ। 

বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে | 

শ্রেয় প্রাপ্তি নিমিন্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥১।॥ 

সর্বমেতদ্ বিজাঁনীয়াম্মন্ত্রাণামতি কীলকম্। 
সোহপি ক্ষেমমবাপ্পেতি সততং জাপ্য তৎপর ॥২॥ 

মার্কগ্ডেয় খষি শিষ্যগণকে বলিলেন-__খক্, যজু* সাম--এই তিন 

বেদ যাহার দিব্য চক্ষু, বিষয় সম্পর্ক শূন্য নিশ্নল জ্ঞান ধাহার দেহ বা 
স্বরূপ, এবন্ভুত ভগবান্ চন্্রশেখরকে কল্যাণ বা মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
প্রণাম করি ॥১| 

এই সমস্ত ( কীলক স্তৃতিকে ) মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধকীভূত কীলক 

উদ্ঘাটক মন্ত্র জানিবে অর্থাশ্ড সপ্তুশতীর কীলক বা অভিসপ্তাৎ নাশক- 

রূপে ভাবনা করিবে । সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ ব্যতিরেকেও সতত যিনি 

অন্য মন্ত্র জপ করেন, সেই সতত জপনিষ্ঠ ব্যক্তিও কল)াণ লাভ করিয়া 

থাকেন। 

্ » সপেস্পপপসপপপপাশা ৭ ০ পীসিপাসপিশি শত শশী শি পিতা স্পপীপপি পাশ শাীশপিস্ান। ৯ পপি ০ পপ ০” পপ পপর ৯. পাস নিল ৮16122892০2 

১। কীলকং বক্ত,ং মঙ্গলমাচরতি মার্কগডয়: | বিশুদ্ধ জ্ঞান 
দেহায়-_ এই শ্লোকে ভগবান্ মার্কগ্েয় কীলক মন্ত্রেরে মঙ্জলাচরণ 

করিতেছেন। 

২। অন্য মন্ত্রে উপাসনা করিলে কি ক্ষেম হইবে না? সপ্তশতী 

স্তোত্রং বিন। সততংজাপ্যতৎপরঃ নানামন্ত্রানাং জপরূপে কন্মাণি তৎপরে! 

-ধমাঃ পুরুষঃ সোহপি ক্ষেমং প্রাপ্পোতি ॥ ক্ষেমং- নানাবিধ প্রত্যবায়ানাং 

রোগানাং চ পরিহারম্ ॥ 



( ১০৯ ) 

সিদ্ধ্য্ত,চ্চাটনাদীনিঃ বন্ত,নি সকলাগ্যপি। 

এতেন স্তুবতাং দেবী স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি 1৩ 

ন মন্ত্রে নৌষধং তত্র ন কিঞ্চিদপি বিদ্যাতে | 

বিন! জাপ্যেন সিধ্যেত সর্ববমুচাটনাদিকম্ ॥৪ 

সমগ্রাণ্পি সেতস্যন্তি লোক শঙ্কামিমাং হরঃ 

কৃত্ব। নিমন্ত্রয়ামীস সর্নবমেব মিদং শুভম্ ॥৫ 

লাশ পা পেশি পাতাল -০সপ্প ৮ শা শা ও ৯৮৮ শী শিপ? টি ৭ পাস আ ০777৯ লতি তর টি 

এইরূপ জপ পরায়ণ পুরুষের উচ্চাটনাদি কণ্ম সিদ্ধি হয় এবং মস্ত 
অলভ্য বস্তও লাভ হয়। (সপ্তশতী পাঠরহিত পুরুষের কেবল 

মন্ত্রজপে সিদ্ধি হয় বলিয়া মন্ত্রজপ রহিত পুরুষেরও কেবল সপ্তশতী 

পাঠে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয় তভ্জগ্ত বলিতেছেন )--এই সপ্তশতী 
স্তোরপাঠ মাত্রেই স্ভুবতাং স্তোতৃণাং স্তবকারী পুরুষের প্রতি দেবী 
সচ্চিদানন্দরূপিণী সিদ্ধ/তি প্রসীদতি--প্রসন্ন হয়েন ।৩। 

এ পুরুষের কাণ্যসিদ্ধি জন্য অন্য কোন মন্ত্রবা ওষধ প্রয়োগ 
অথবা অন্য কোন, যোগ সাধন অপেক্ষা করে না। বিনা জপেও 

উচ্চাটনাদি আভিচারিক কন্ম এনং সমস্ত অভিলষণীয় কর্্মও কেবল 

স্ত্রোত্র মাত্রেই সিদ্ধ হয় ।8। 

নিমন্ত্রয়ামাস _ বিচারয়াঁমাস সপুশতী স্ত্োত্রদ্ধার। সমগ্র অভিলষণীয় 

কার্য্যসিদ্ধি এবং সর্বব কল্যাণ লাভ হয় অথব1 অন্য মন্ত্রদ্বার! সর্ববসিদ্ধি 

হয় এই প্রকার লোক শঙ্কানিরাম জন্য মহাদেব বিচার করিয়া! সপ্তশতী 

পাঠেই সর্ববসিদ্ধি হয় ইহ! নির্ণয় করিয়াছেন ।৫ 

অনন্তর মহাদেব চগ্ডিকার সপ্তশতাখ্য স্তোত্র, গুহা অর্থাত 

অতিরহস্যময়-_অপ্রচরাবস্থ করিলেন। ক্কচিগ প্রচারমাত্রে যত্বৃপূর্ববক 

ইহ] লাভ করিলেও ইহার পুণ্যের অর্থাৎ পাঠ নিমিত্ত ফলাতিশযোর 
যে সমাপ্তি হয় না অর্থাৎ ভনন্ত ফল হয় তাহাও সঙ্কোচ করিলেন 

অন্তএব মহাদেব কথিত চণ্ডীন্তবের মাহাত্ম্য যথার্থই জানিবে ॥৬॥ 



€ ১১ ) 

ভ্ভোত্রেং বে চণ্ডিকাফাস্ত তচ্চ গুহং চকার সঃ। 

সমাপ্তিনচ পুণ্যস্ত তাং ষথাবনিয়ন্ত্রণাম্ ॥৬ 

সোশুপি-ক্ষেমমবাপ্পোতি সর্ববমেব ন সংশয়ঃ | 

কৃষ্ণায়াং ব! চতুর্দশ্যামষ্টমাং বা সমাহিতঃ ॥৭ 

দদাতি প্রতিগৃহাতি নান্যঘৈষা প্রসীদতি। 

ইন্খংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥৮॥ 

যো নিষ্ষীলাং বিধায়েনাং নিত্যং জপতি সংস্ফুটম্। 

স সিদ্ধঃ সগণঃ সোহপি গঙ্ধার্বেব। জায়তেহবনে ॥৯ 

৫১০০ টার ররর ৮0৫৫2৫0১৫০০, ++. চর ০, পা পাপিপপপামীপাশি 

অন্যমন্ত্র জাপকগণও ( যেমন নবার্ণমন্ত্র) অমানন্যা বা কুষ্চতুর্দশী 
অথবা কৃষ্ণাষ্টমীতে যদি একা গ্রচিত্তে সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ করেন তাহা! 
ইইলে তীহারাও যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥৭॥ 

দেবীকে দান কর আবার তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ কর এই 

কম্্মঘ্বার। নিরন্তর দেবীর অধীন যিনি আাঁপনাকে করিতে পারেন এই 

সপ্তশতী তাহার উপর প্রসন্ন হযেন_ অন্য প্রকারে হন না। 

এনিরন্তরং দেব্যধীনো ভবতি তন্তৈষা সপ্তশতী প্রসন্না ভবতি 

নান্যথা” ।॥ এই দান প্রতিগ্রহ কিরূপে করিতে হয় এতশ সম্বন্ধে 

ছু্গাপ্রদ্ীপে বল! হইতেছে “হে দেবি! ইত আরভ্যেদং সর্ববং ধনং 
মদীয়ং তৃভ্যং ময় দত্তমস্তি ইতি সমর্পয়তি পশ্চা সংারধাত্রা- 

নির্বধহার্থং গৃহাণেদং দ্রব্য মত্ঞ্ুসাদভূতমিতি দেবা অনুজ্ঞাং মনসা 

গৃহীত! তদ্ত্রব্যং প্রসাদবুদ্ধা। প্রতিগৃহাতি। দান এ্রতিগ্রহ সম্বন্ধে 
তুর্গাগ্রদীপে বলা হইয়াহে হে দেবি! আমার সমস্ত ধন 

আমি তোমাকে দিতেছি, এই ভাবে সমস্ত সমর্পণ করিয়া পরে 

সংসারযাত্র। নির্বাহ জন্য দেবীর প্রসাদভূত এই সমস্ত দ্রধ্য গ্রহণ কর 

এই ভাবে মনে মনে দেবীর অনুজ্ঞ| গ্রহণ করিয়। সেই সমস্ত দ্রব্য 



( ১১১ ) 

ন চৈবাপ্যটতস্তপ্য ভয়ং ক্কাপীহ জায়তে 

নাঁহপমৃত্যুবশং যাতি মৃতো৷ মোক্ষমবপ্ন,য়া ॥১০ 

জ্ঞাত! প্রারভা কুবর্বাত হাকুর্ববাণো বিনশ্যতি | 

ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নমিদ্ং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥১১। 

সৌভাগ্যাদি চ যণুকিঞ্িদ্ দৃশ্যাতে ললনাঁজনে। 

তত্পর্পৰং তত্প্রপাদেন তেন জাস/মিদং শুভম্ ॥১২ 

2 ০ ০১১০০০১০০০৭৪৪৬ পাপ ০৮ আজ ও অজ জবা আআ আআ ও পপ 

প্রসাদবুদ্ধিত প্রতিগ্রহ করিবে। মহাদেব এইভাবে কীলক নির্ণর 
করিয়াছেন ॥৮| 

যে সাধক পুর্ণেবা ক্তব্ূ:প দান প্রতিগ্রহ দ্বারা কীলক নাশ পূর্বক 
নিত্যনপ্তণতী স্তোর জপ করন তিনি পিদ্ধ হন, এবং দেবীর গণরূপে 

গণত হইয়। থাকেন এবং তিনি পৃথবীতে সব্বিজগত্রক্ষণে গন্ধ 
হয়েন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন “তদ্যাপীত দুহিত। গন্ধন্বগৃহীত।” ইতি 
শ্রুতি উক্ত দ্বেতাবিশেষো! গন্ধবর্ব 1৯। 

তাহার অপুট হা, তাহার ভন্ম কিছু:5ই জন্মে না, সে কখন অপম্ৃতুা 
বশে যায় না; মরিলে তার মোক্ষ হয় ॥১০॥ 

কীলক জানিয়া পূর্বেবাক্ত প্রকারে তাহার পরিহার পুর্ববক কীলক 
স্তোত্রপাঠ করিবে । পরিহার যদি না কর তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

এই খন তখন কীলক জানিয়! সম্পন্নং অর্থাৎ নিদ্দোষ করিয়। জ্ঞানী 

এই স্তোত্র আরম্ত করিবে ॥১১॥ 

ললন! জুনের মধ্যে যাহাকিছু সৌভাগ্য দেখা যায় তাহার সমস্তই 
্রীচণ্তীকা প্রসাদেই লাভ হয় অতএব সর্ববসৌভাগ্যপ্রসূ চগ্ডাপাঠ 
অব্শ্ কর্তব্য ॥১২। 
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শনৈস্ত জপ্যমানেহন্িন্ স্তোত্রে সম্পত্তরুচ্চকৈঃ | 

ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেবতশড ॥১৩ 

এশবধ্যং ষত্প্রসাদেন সৌভাগযারোগ্য সম্পদঃ | 

শক্রহানিঃ পরোমোনক্ষঃ স্তবয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥১৪ 

শাসন শিপ কস, 
সা সিপিপসপেসছি 

সপ্তশতীস্তোত্র মৃহুম্বরে পাঠ করিলে অর্থাণ স্বকর্ণগোচর করিয়। পাঠ 

করিলে যকিঞ্চিৎ সম্পন্তি লাভ হয়| উচ্চৈম্বরে পাঠ করিলে সর্বব- 

সম্পত্তি লাভ হয়। এই জন্য উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে ॥১৫।। 

_ফাহার প্রসাদে এশরর্ধয, সৌভাগা, আরোগ্য, সম্পশ, শক্রহানি এবং 

পরমমুক্তি অর্থাৎ কৈবল্য লাভ হয়, এতাদৃশ সর্ববাভীন্ট প্রদ চণ্ডীপাঠ 

কেন না করিবে ।1১৪1॥ 



[ গুরুকীলকপটল সপ্তশতী পাঠাক্গ নহে] 

রহস্যতন্ত্রশ্থে! গুরুকীলক পটলঃ। 

শিব উবাঁচ। 

পুর! সনগুকুমারায় দত্তমেতন্ময়ানঘ । 

সংবর্তীয় দদৌতচ্চ স চান্যস্মৈ দদৌ চ তু 1॥১ 
সর্নবত্র চণ্তীস্তোত্রস্/ প্রাচুর্যেণ মহীতলে । 

ব্রঙ্গকাণ্ডঃ কর্মকাগুস্তন্ত্রকা গুশ্চ সর্ববথ। ॥২ 

অভূৎ প্রতিহতোহনেন শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদায়িনা । 

তদ! তেষাং 6 সার্থক্যং কর্তকামেন ভূতলে ॥৩ 

দান প্রতিগ্রহাখ্যেন মন্ত্রোয়ং কীলিতো ময়া । 

দান প্রতিগ্রহাখ্যং যশ তশ কীলকমুদাহৃতম্ ॥8 

তদারভ্য চ মন্ত্রোহয়ং কীলকেনাস কীলিতঃ | 

ন সর্বেষাং ভবেওসিদ্ধ্যে যে কীলক পরাজুখাঃ 

যে নরাঃ কীলকেনেমং জপন্তি পরয়া মুদা। 

তেষাং দেবী প্রসন্ন! স্যাৎ ততঃ সর্বব12 সম্ৃদ্ধয়; ॥৬ 

ত্ব প্রসৃত স্তদাজ্ঞপ্ত স্তদ্দাসম্তৎ্পরায়ণঃ। 

ত্বন্নাম চিন্তনপর স্তদর্থেহহং নিয়োজিতঃ ॥৭ 

ময়ার্জিিত মিদংসববং তব ন্বং পরমেশ্বরি । 

রাষ্ট্রং বলং কোশগুহং সৈন্যমন্যচ্চ সাধনম্ ॥৮ 

ত্বদধীনং করিষ্যামি ঘত্রার্থে ত্বং নিয়োক্ষ্যসি | 

তত্রদেবি সদ। বর্তে তবাভ্ভামেব পালয়ন্ ॥৯ 

€ 
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ইতি সংচিন্ত্য মনসা! স্বার্ভ্রিতানি ধনানি চ। 

কৃষণায়াং বা চতুর্দশ্যা মস্টম্যাঁং বা সমাহিতঃ ॥১০ 

সমপয়েম্মহাদেব্য স্বাজ্জিতং সকলং ধনম্। 

রাষ্্ং বলং কোশগৃহং নবং যদ্যহুপণর্জিতম্ ॥১১ 

অশ্বিন মাসি ময়] দেবি তুভ্যমেতৎ লমর্পিতিম্ । 

ইতি ধ্যাত্বা ততে। দেব্যাঃ প্রসাদাৎ প্রতিগৃহ্য চ ॥১২ 

বিভজ্য পঞ্চধ! সর্ববং ত্র্যংশান্ স্বার্থং প্র করয়েু। 

দেবপিত্রতিথ'নাং চ ক্রিয়ার্থং ত্বেকমাদিশেৎ ॥ ১৩ 

একাশং গুরুবে দগ্ভা তেন দেবী প্রসীদতি | 

তস্য রাজ্যং বলং সৈম্তং কোশঃ সাধু বিবধতে ॥১৪ 

নানারত্বাকর: শ্রীমান্ ষথা পর্ববণি বায়িধিঃ | 

স্াত্বা নবাক্ষরং মন্ত্রং জীব ব্রল্মলমাশ্রয়ম্ ॥১৫ 

তত্বমস্যাদি বাক্যানাংসারং সংসারভেষজ ম্। 

সপ্তশত্যাখ্য নন্ত্রস; ঘাবভ্জীবমহং জপম্ ॥১৬ 

কুর্ববংস্ততো। ন প্রমাদং প্রাপ্ধ,্লামিতি নিশ্চনম্। 

কৃত্বা প্রারভ্য কুখ্বীত হ্াকুর্ববাণো। বিনশ্টাতি ॥১৭ 

নাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্ষাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোগু। 

অনিরাকরণং মেহস্ত অনিরাকরণং মম ॥৯৮ 

ইতি বেদান্তমুধন্যে ছান্দোগ্যেহ্ঠ প্রপঞ্থনাশু। 

প্রারভ্য তপরিত্যাগো ন তস্য শ্রেয়সে মতঃ ॥ ১৯ 

নাব্রক্ষবি্কুলে তস্থ জায়তে চ কদাচন। 

ন দারিদ্র্যং কুলে তস্য বাবত স্যান্যতি মেদিনী | ২০ 

প্রতিসংবগুসরং কুষ্যাচ্ছারদং বার্ষকং তথা। 

| তেন সর্ববমবাপ্মোতি সুর্াস্থ রসুল ভম্ || ৯২২ 
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অন্যচ্চ ঘদ্ য কল্যাণং জায়তে ততক্ষণে ক্ষণে । 

সত্যং সত্যমিদং সত্যং গোঁপনীয়ং প্রযত্তঃ ॥ ২২ 

পুত্রায় ব্রহ্গনিষ্টায় পিত্র। দেয়ং মহাত্বন| | 

অন্যথ! দেবতা তন্মৈ শাপং দগ্ভাৎ ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ 

ইতি রহস্তাতন্্স্থকীলকবিবরণপটলঃ ॥ 

অথ রাত্রসূক্তম্। 

রাত্রীতি সুক্তম্ত কুশিক খধিঃ। রাত্রিদে'বতা। গায়ত্রীচ্ছ ন্দিঃ 

শ্রীগগস্থা গ্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ। 

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদাযতী পুরুত্র। দেবক্ষ্যভিঃ | 
বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত ॥ 

ব্খ্যদায়তী _ ব্খাৎ+ আঁয়তী ॥ দেব্যক্ষভিঃ-ু দেবী + অক্ষভিঃ 

শ্রিয়োহধিত হ শ্রিয়ঃ+ অধিত ॥ 

ও শওঁকারমরী-সর্ব্বশক্তি ॥ রাত্রীনচিৎশক্তি ভূবনেশখরী ॥ 

বাখ্যৎ »বিশেষেণ পশ্যতি--বিশেষরূপে দেখিলেন। আয়তী অচা- 

চ্ছস্তী পুরুত্রা -সর্ববদেশেষু। দেবী - প্রকাশশীল! । অক্ষভিঃ- চক্ষু সমুহ 

দ্বারা । বিশ্বাঃ সমস্ত । শ্রিয়ঃ কল্যাণ । অধিঅধিত দীন করিলেন ॥ 
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ও' যা দেবী সর্বববস্ত ভ্োতনশীল। পুরুব্রা বনুষু দেশেষু সর্ববদেশেষু 

অক্ষভিঃ প্রকীশমানৈরিন্দ্রয়ৈরপলক্ষণবিষয়! মহদ1দিভিস্তত্বৈদেবী 
সর্বববস্তুষ্ভোতনশীল। জায়তী আগচ্ছন্তী বিদ্যামান। রাত্রী ব্রহ্মমায়াত্মিকা 

ব্খা সোণ্পাদিত-জগজ্জাল সদসৎকণ্মাদিকং প্রথমতো। বিশেষেণ 

পশ্যাতি। অনন্তরং তত্তৎ কণ্মীনুরূপফলরূপাঃ বিশ্বাঃ সর্ববাঃ শ্রিয়ঃ 
সা অধিঅধিত অদিধারয়তি দদ্দাতীত্যর্থঃ ॥ ১ 

ওকারময়ী রাত্রি দেবতা চিশক্তি ভূবনেশ্বরী দেখিতে লাগিলেন 

( ও" রাত্রী ব্যখ্যৎ )। 

চিুশক্তি ত সর্ববব্যাপিনী; তাহার ত চক্ষুরাদি নাই তবে 

দেখিলেন কিরূপে ? সর্ববকারণের কারণ যিনি, তিনি যখন নিগুণ 

অবস্থা হইতে গ্োঁতন্শীল! হইলেন তখন তিনি সর্ববতশ্চক্ষু হইলেন । 

তখন কি মুণ্তি ধরিলেন ? 

না। পুরুত্র। সর্বব দেশেযু অক্ষভিঃ প্রকাশমানৈরিক্দ্িয়ৈরূপলক্ষণ- 

বিষয়। মহদাদিভিস্তন্বৈ দেবী সর্বববস্থপ্তোতনশীলা আঁয়তী আগচ্ছন্তা 
-পর্ববব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী তীহার চক্ষু স্থানীয় মহদাদিতত্ব দ্বার! 

দেবী অর্থাৎ পো তনশীলা হইলেন এইরূপে সর্ননত্রবিগ্মানা রাত্রিরূপ৷ 

জগজ্জননী ব্যখ্যৎ-- দেখিতে লাগিলেন। 

কি দেখিলেন? 

জগজ্জবননী আপনাকে জগদাকারে প্রকাশিত করিয়া দেখিলেন 

আপন! হুইতে উৎপন্ন সদসশু কর্ম্মপরিপুরিত জগজ্জাল ও জগতের 

প্রাণিনিচয় তাহার মধ্ই প্রস্থপ্ত। 

দেখিয়া কি করিলেন ? 
চি 

* দেখিবার পর জীবগণের কর্মফলানুরূপ বিশ্বাং সর্ববাঃ শ্রিষ্নঃ সা 

শধ্যধিত দদাতি-_সমশ্ত কল্যাণ তিনি ধারণ করিলেন _জীবকে সমস্ত 
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কল্যাণ দান করিবার জন্য তিনিই কল্যাণরূপিণী হইয়া জগদাকার ধারণ 
করিলেন । 

অয়ং ভাঁবঃ-_সর্ববকারণভূতা চিচ্ছক্তিঃ পূর্ববকল্লীয়ানন্তজীবানাং 
সদসণকণ্মাণি অপরিপক্কীনি অবলোক্য তশুফলপ্রদানসময়াভা বাৎ 

সেশ্বরং প্রপঞ্চং স্বম্মিন বিলাপয়তি যাব ফলপ্রদানসময়ম। নল! 

রাত্রিরূপ! চিচ্ছক্তিঃ ফলপ্রদানসময়ে প্রাপ্তে মহদাদিদ্বারা প্রপঞ্চং নিশ্ধায় 

তত্ত-প্রাণিনাং তত্তকণ্মীণ্যসঙ্করমবলোকয়তি পশ্চাৎ তত্বৎুকম্মফলং 

দদাতীত্যহো সর্ববজ্তা ভগবত্য। রাত্রে ভূবিনেশ্বর্ধ্যাঃ কিয়দ্বণনীয়েতি । 
অশ্যিনর্থে সর্বেবাহপি উপনিষ্ণভাগঃ প্রমাণমিতি স্পষ্টমেব তছ্িদাম্ ॥১॥ 

প্রশ্নোত্তরে আর একবার বেদের এই প্রথম মন্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করা 
যাঁইতেছে। 

প্রঃ রাত্রিসুক্ত কি দ্েখাইবার জন্য ? 

উঃ রাত্রিসুক্ত সর্বেবোস্তম দেবতা প্রতিপাদক। এই সর্বেবোত্ম 

দেবতা! হইতেছেন রাত্রিদেবত] | 

প্রঃ সূর্যদেব অন্তমিত হইলে জীবগণ যে সময়ে নিদ্রা যায় 

তাহাকেই ত আমর! রাত্রি বলি। রাত্রি দেবতা কি তবে? 

উঃ রাত্রি দ্বিবিধ__জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। যে সময়ে তুমি, 

আমি প্রভৃতি সমস্ত জীবের ব্যনহার লোপ পায় তাহাই জীবরাত্রি। 
যে সময়ে ঈর্খবর ব্যবহার লোপ পায় তাহা ঈশ্বররাত্রি। ঈশ্বর 

রাত্রিকে মহাপ্রলয় বলে। এই সময়ে সমুদ্র” আকাশ, বায়ু চন্দ্র, 
সূরয্যাদি কিছুই থাকেনা--কোৌঁন জীব জন্তও থাকে না; থাকেন কেবল 
সেই সর্ববকারণের কারণ অন্যন্ত পদবাচ্য ব্রহ্মমীয়াত্মক বস্তু । ই হাকেহু 

রাত্রি বল হইয়াছে_ইনিই রাত্রিদেবতা--ইনিই ভুবনেম্বরী_ আছ্ভা* 

শন্কি। জীবরাত্রি স্থুধুপ্তি নামে অভিহিত। জীবরাত্রি আলিজিত 
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মহারাত্রি অর্থা ঈখর রাত্রিই এই স্থৃক্তের রাত্রি পদবাচ্য--তদভিমা- 

নিনী দেবতাই ভূবনেশ্বরী চিওশক্তি__ইনিই রাত্রি দ্বেবতা। 

দেবী পুরাণে আছে। 

ব্রহ্মমায়াস্মিক! রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিক।। 

তদধিষ্টাতৃ দেবী তু ভূবনেশী প্রকীণ্ডিতা ॥ 

প্রঃ প্রথমেই ও কেন? 

উঃ ওকার ব্রক্ষের অতি প্রিয় নাম। এই নামে ডাকিলে 

নামী পরমাত্মা বড় প্রসন্ন হন। পরমাত্বা, পরব্রঙ্গ, পরমব্যোমই 
একমাত্র উপান্ত । এই পরম ব্যেমে বেদস্তরত সমস্ত দেবতা প্রতিচিত | 

“্যণ্যিন দেবা তধিবিশ্বেনিষেছুঃ সমস্ত দেবতাই পরমাত্মারই শক্তি । 

চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সূর্ধ্যের দীধিতি যেমন ভিন্ন নহে সেইরূপ পরমাত্মার 

সহিত শক্তির কোন ভেদ নাই। পরমাত্মার নিত্ববিনাশন শক্তিই 

গণেশ, বিদ্তাশক্তিই সরন্দতী, স্থষ্টিশক্তিই,ব্রহ্ষা, পালনশক্তিই বিধু, 
লয়শক্তিই মহ?দেব, অনুগ্রাহশক্তিই গুরু । এই জন্য যে দেবতাঁরই 

উপাসনা কর দে উপাপন! পরব্রন্মেরই উপাসনা-_ভূবনেশ্বরীরই 

উপাসনা-গায়ত্রীরই উপাঁসনা। নাম নামী এক বলিয়া ওই আত, 
পরমাত্া, চি, চিুশক্তি। ওঁকাঁরই একমাত্র উপাস্যা বলিয়! ও রাত্রী 

ইত্যাদি বলা হইয়াছে-_ও'কারই সমস্ত বলিয়।-_সর্ববকম্মারস্তে 

ও কারেরই প্রয়োগ হয়। ও'কার সমকলে নিগুণ ও সগ্ুগব্রদ্ম। প্রণবের 

অর্ধমাত্র। হইতেছেন তুরীয় পাদ বা নিগুণব্রক্ষম॥ প্রণবের অ; উ, ম 

ব৷ শি স্থিতি লয়শক্তি বা ব্রঙ্মা বিষণ মধের্বরএই তিন পাদ হুইতেছেন 

সগুণ ব্রহ্মা । 

. প্রঃ এখন মন্ত্রের অর্থ বলুন । 

উঃ সচ্চিদানন্দরূপিণী ব্রহ্থামায়াক্মিক! চিৎ্শক্তি ভূবনেশ্বরী ব্যখ্যৎ 

গ্রথমতো। ৰশেষেণ পশ্যতি-প্রথমতঃ অসঙ্কীণভাবে দেখিলেন। 
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প্রঃ কি দেখিলেন ? 

উঃ ম্বোশপাদিত জগজ্জাল সদসং কন্মাদ্িকং বিশেষেণ পশ্য তি--- 
চিতশক্তিজাত সদ এবং অসতকর্ম্পুর্ণ জগজ্ভাল দেখিলেন---দেখিলেন 

পুর্ববকল্লের অনন্ত জীবের সদসৎ কণ্ধাসমুহ---ঈশ্বর ও প্রপঞ্চের সহিত 
আঁপনাতে বিলীন রহিয়াছে । এই কম্মসমূহের ফল প্রদান সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই দেখিলেন। 

প্রঃ চিৎশক্তি দেখিলেন কিরূপ? 

উঃ দেবী অক্ষতিঃ পুরুত্রা আয়তী । সর্ববস্ত প্রকাশশীল। দেবী 
সর্ববদেশে বিদ্যমান চক্ষুদ্ধার----অর্থাৎ প্রকাশমান হীন্দ্রিয় শক্তি দ্বার 

নিগুণ হইতে সগুণে আপিয়। বিনা চক্ষেই দেখিলেন। 
প্র: তাহার চক্ষু কি সর্ববদেশ ব্যাপিয়াই ছিল ? 

উঃ মহদাদি তত্বদ্ধারা তিনি আপন|কে প্রকাশ করিয়! সমস্তই 
দেখিলেন । 

প্রঃ জীবের অপরিপন্ধ কর্ম দেখিয়া তিনি কি করিলেন ? 

উঃ জীরের কম্ধাসমুহের ফল প্রদান সময় আসিল দেখিয়। তিনি 
আপনাকেই মহণ্তত্ব অহংতত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রপঞ্চরূপে নিশ্মীণ করিয়। 
সমস্ত প্রাণীর কর্মাসঙ্কর অবলোকনে দয়াপরব্শ হইয়া তাহাদের 

কম্মফলও যোজন! করিলেন। ইহাঁতেই বিশ্বের সর্বপ্রকার মঙ্গল 
তিনি গুদান করিলেন। “আনস্তরং তত্তকম্মান্ুরূপফলরূপা: বিশ্বঃ 

সর্ববাঁঃ শ্রিয়ঃ সা অধ্যধিত অদিধারয়তি দদাতি। আপনাকেই তিনি 
মজলময়ী জগদাকারধারিণী করিয়। স্থাপ্ত্র করিলেন । 

প্রঃ এই মন্ত্রেকি দেখান হইল ? 

উঃ মহাপ্রলয় হইয়। গিয়াছে । জল স্থল অন্বরতল আর কিছুই 

নাই । পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ মার কোন কিছুই নাই । কিন্তু দেহাভিমানী 
সর্ববজীবের অসংখ্য আত্মা সমূহ স্পন্দস্থরূপিণী সংস্কল্পরূপিনী জগন্মাতা 
মহামায়ার মধ্যে লীন হইয়। আঁছে। অনন্ত অনন্ত জীব সকল আঁপন আ[পন 

কম্মসংস্কার জড়িত হইয়৷ সর্ববব্যাপিনী মাতার মধ্যে অবস্থিত । ফ্েমন 

মানুষের দেহে কোটি কোটি অনন্ত অনন্ত জীব অবস্থিত, জীবের এক 
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বিন্দু রক্তে কত জীবাণু আবার তাহার রক্তে কত জীব---তাহার সংখ্যা 
করাই যায় না, সেইরূপ যে বিশাল আকাশ উর্ধে সগ্তুলেক এবং অধে 

সপ্তলোক ব্যাপিয়। 'আছে---আঁবার শ্বর্গাদি লোকের উপরেও এই 

আকাশ এবং পাতাঁলাদি সগুলোকের নীচেও এই আকাশ ; একবার স্থির 

চিন্তে ভাবিয়! দেখ এই আকাঁশ কত বড় কত মহান এই সীমাশূন্ত 

আকাণকেও ধিনি পরি'বন্টন করিয়া আছেন সেই চিওশক্তি স্বরূপিণী 

রাত্রিবূপ! জগজ্জননী কত বড় বিশাল দেখ। হায়! অনন্ত অনন্ত 

জীব মায়ের মধ্োই ঘুরিয়। বেড়াইতেছে--মাই সকলকে ধরিয়া! আছেন-- 

সর্বদা সঙ্গে আছেন। ম্থৃযুগ্ডিতে জীবগণ যেমন মায়ের ক্রোড়ে 

নিদ্র। যায়, সেইরূপ মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব মায়ের মধোো লীন হুইয়া 

আছে। ইহাদের অনন্ত অনন্ত অভুক্ত অপরিপকক কর্্মসূংস্কারে উহার! 

জড়িত। এখনও কর্ম সমুহের ফল দানের সময় আইসে নাই। মা 

দেখিতেছেন_এই জীবরাশিব কর্মী ক্ষ না হইলে ইহার! নিরন্তর দুঃখ 

পাঁইবে। তাই সৃষ্টি প্রারস্তে জগজ্জননী আপনিই প্রপঞ্চরূপে আপ- 

নাকে বিস্তার করিয়। জীবের কন্মের ক্ষয়ের জন্য জীব সমূহকে বিশ্বে 
আনয়ন করিয়াছেন। ক্গতের সর্বত্রই সর্ববরূপে তিনি। কন্দম করিতে 

হয় কর কিন্তু মাকে না ভূলিয়! প্রারন্ধ ক্ষয় করিয়। যাঁও। জীব তাহার 

আজ্ঞামত কন্ম ক্ষয় না করিয়। তদ্দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া 

কন্্মক্ষয় করিতে গিয়া কর্ম বাড়াইয়া নিরন্তর দুঃখ সাগরে উন্মজ্জিত 

নিমজ্জিত হইতেছে । মা সৃষ্টির প্রারস্তে অনন্ত অনন্ত জীব এবং অনন্ত 
অনন্ত অভুক্ত কর্ম দেখিতেছেন__-এই ম! দয়মান দীর্ঘ নয়নে জীবের 
কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আপনিই জগদাকার ধারণ করিতেছেন-_-ষে মায়ের 

সঙ্গে জীন সর্বদা আছে সেই মাকে না ভুলিয়া জীব যদি মাকে 
ক্মরণ করিয়৷ করিয়। সব সহা করিয়া কর্ম করিয়া যায় তবেই জীব 

ছুঃখের হাত এড়াইতে পারে। বুঝিতেছ এই মন্ত্রে মাতার সর্ববভ্তা, 
সন্তানের দুঃখ দুর করিবার জন্য মাতার মাত্মদদান, মাতার অপার 

করুণা এই সমস্ত দেখান হুইয়াছে। 
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রাম-_মুক্ত পুরুষ বাবহ।র রত কিরূপে ? 

বশিষ্ট-_আপতৎস্থ বথা কাঁলং স্থখ ছুঃখেষনারতম্ । 

ন হৃষ্যাতি গ্রায়তি যঃ স মুক্ত ইতি হোচ্যতে ॥১৮ 

অনবরত স্থখে দুঃখে পতিত হইলেও যাঁহার হর্যও হয় ন! গ্রানীও হয় 

না তিনিই মুক্ত। ঈশ্পিত অনাম্পিত, ইষ্ট অনিষ্ট বস্তুতে যিনি স্বযুপ্তের 

ম্যায় অনাসন্ত তিনিই মুক্ত । এই দেহের প্রতি যার অহ: মম বুদ্ধি 

নাই, ইহা হেয় ইহ। উপাদেয় এ বুদ্ধিও যার নাই সেও জীবম্মুক্ত | 
হর্মমর্ষ ভয় ক্রোধ কাম কর্পণ্য দৃষ্টি দারা যে মশ্থরে শা ক্রান্ত হয় না 
সেও জীবন্ুক্ত। যে পুরুষ জাগ্রতে স্থবুপ্তির মত সমস্ত পদার্থে অনাস্থা 

করেন আর মিনি পুর্ণচন্ড্রের শ্যাঁয় সর্ববন] মানন্দযুক্ত তিনিই এই জগতে 

মুক্ত পুরুষ । 

বাল্মীকি বলিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্ধান্ত বপিলে দিবসে।জগাম 
--দিবা অবসান হইল । বথাযথ নমস্কারাদি করিয়। সায়ংকৃত্য করিবার 

জন্ঠ সকলে তখন গমন করিলেন। শ্যামাক্ষয়ে সূর্ষ্যোদয়ে সকলে 

পুনরায় সভাতে আসিলেন। 

উপশম ১৭ জর্গঃ | 

তৃষ্! বিচ্ছেদ উপদেশ। 

রাঁম___তৃষ্ণ ত্যাগেই জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি হয় বলিতেছেন। 

আর একবার বলুন তৃষণ শব্দের সহজ অর্থ কি এবং বিদেহমুক্ত ও 

জীবন্মুক্তের বিভিন্নতা কোথায় ? 

বশিষ্ঠ-__ইদমস্ত্ব মমেত্যন্তর্যেষ। রাঘব ভাবন। । 

ও তাং তৃষা শৃঙ্খলাং বিদ্ধি কলনাঞ্চ মহা মতে ॥৭ 



€ ৮০ ) 

ইহ] আমার হউক, অহা আমার হউক; ইহা আমার তাহা 

আমার--হে রাঘব এরূপ ভাবনার নাম তৃষ্ণ।। এই তৃষ্ণীই-_-হে 

মহামতে সংসার বন্ধনের শৃঙ্খল। এখন বিদ্রেহ মুক্ত ও জীবন্মুক্তের 

প্রভেদ শ্রবণ কর। 

বিদেহ মুক্তের কথা মুখের কথায় বল! যায় না । তাহারা সমাধিতে 

থাঁকেন--একরূপে থাকেন-_কোন বাঁকা দিয়! প্রকাশ করিতে গেলে 

বাক্য সেথায় কুষ্ঠিত হইয়া! যায়। । নিরতিশয়, স্বপ্রকাশ, ভূমানন্দে 
আপনি আপনি ডুনিয়া থাক] সেখানে দেহও নাই, মনও নাই, অহংও 

নাই_কে কি করিয়া সে অবস্থা বলিবে ? সে অবশ্থ। বুঝাইবাঁর শব্দও 
ত নাই। কাজেই বাহার। জীবন্মুক্ত তাহাদের কথাই বলি শ্রবগ 

কর। 

প্রাকৃতান্যেব কন্মাণি যয়৷ বর্জজিতবাঞ্চয়। । 

এয়ন্ডে তৃষ্য়েমানি তাং জীবন্ুক্ততাং বিদুঃ ॥২ 

বিষয় আস্বাদনের উত্সাহ বঞ্জিত যে তৃষ্ণা দ্বারা প্রাকৃত কর্ম 

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম স্বভাব প্রাপক কর্ম্ম কৃত হয় তাহাও জীবন্ুুক্ততা জানিও ৷ 

আচাধ্যগণ বলেন সংসার নিগড়ে সেই সকল মানুষ দৃঢ় আবদ্ধ যাহারা 

বাহিরের রূপরসাঁদি লালসায় বদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করে। 

ভোগের সম্বল্প মাত্রই অনর্থের মূল স্থির জানিয়৷ যিনি অন্তর হইতে 
ভোগ সন্কল্প দূরীভূত করিয়াছেন অথচ লোক সংগ্রহ প্রয়োজনে ব্যবহার 
পরায়ণ তাহার শরীর মাত্রাশ্রিত বাসন! বা তৃষ্ণ৷ তাহার জীবনুক্তির 
লক্ষণ। বাহিরের বিষয় লাম্পট্য যুক্ত তৃষ্ণ।ই বন্ধন, আর কি ভিতর 
কি বাহির সকল বিষয়ে লাম্পট/শুহ্য যে তৃষ্ণা তাহাই মুক্তি। মনে 
রাখিও তৃষ্ণ| ও বাসনা! একই বন্ত | বিষয় প্রাপ্তির পূর্বে, বিষয় প্রাপ্তির 
সময়ে এবং এক বিষয় নাশোত্তর কালে যাহার নির্দ€খতা এবং কোন 
ইচ্ছ! না থাকে সে ব্যক্তি মুক্ত। তুমি স্ অস সকল বিষয়ে তৃষণ ত্যাগ 
কর তবেই পরমোদার, পরমপদপ্রাপ্ত ও মহামনা হইবে। বন্ধ, 
মোক্ষ, সুখ ছুঃখ সৎ অসৎ এই সমস্ত ত্যাগ করিয়! অক্ষুন্ধ মহাসমুদ্রের 
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মত হইয়া থাক। হে বুদ্দিমতান্বর । তুমি আমাকে তোমাকে আর 

সকলকে অজর অমর ভাবনা করিয়! জরামরণ সাধনাঁয় মনকে কলুষিত 

করিও না। কিরূপে আশ! ত্যাগ করিবে জান? এ সকল পদার্থের 

কিছুই তোমার নহে, তুমিও তোমার নও । সেই সত্য বস্তু ভিন্ন অন্য 

সমস্তই মি থ্য| ইহা জান এবং সর্ববদ1 অসত্যকে অনাস্থা কর। 

অসদভূযদিতে বিশ্বে সতী বাসতি সংস্থিতে। 

ত্বয়ি তত্তামতিগতে তৃষ্ঠায়াঃ সম্ভবঃ কুতঃ ॥১২ 

অসতু ভাবে এই বিশ্ব উঠিয়াছে__-ইহ। সতা হউক ব' অসত্য হউক 

তুমি কিন্তু মিথ্যা বিশ্বের অতীত , তোমার তৃষ্ণার সম্ভব কোথায় ? 

রাম-_-আর একবার বলুন কোন্ কেন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া 

 সর্বদ। মনন হইবে ? 

বশিষ্ঠ___অন্য চ্চ রাম মনসি পুরুষস্থয বিচারিণঃ | 
জাঁয়তে নিশ্চয়ঃ সাধে! স্ফারাকারশ্চতুর্বিবধঃ ॥১৩. 

আপাদমস্তক মহং মাতাপিতৃবিনিশ্মিতঃ | 

ইত্যেকোশিশ্চয়ো রাম বন্ধায়ীসদিলো কনাশু ॥১৪ 

অতীততঃ সর্ববভাবেভ্যে। বাঁলাগ্রীদপাহং তনুঃ। 

ইতি দ্বিতীয়ে। মোক্ষায় নিশ্চয়ে। জায়তে সতাঁম্ ॥১৫ 

জগভ্জাল পদার্থাত্সা! সর্ববমেবাহমক্ষয়ঃ | 

তৃতীয়ো নিশ্চয়শ্চেখং মোক্ষায়ৈৰ রঘুদ্ধহ ॥১৬ 

অহং জগঘ্। সকলংশূন্যং ব্যোমসমং সদা । 

এবমেষ চতুর্োহন্তো নিশ্চয়ো মোক্ষসিদ্ধয়ে ॥১৭ 

নিশ্চয়েষু চত্র্থেষু বন্ধায় প্রথমঃ স্থৃতঃ | 

ব্রযো মোক্ষাঁয় কথিতাঃ শুদ্ধভাবনবো খিতাঃ ॥১৮ 

বিচারবান্ পুরুষের মনে যে চারিপ্রকাঁর নিশ্চয় স্ফুরিত হয় তাহা 
বলি শ্রবণ কর। | 
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(১) আপাদমস্তক আমি পিতৃ মাতৃ বিনিশ্ধিত এই এক নিশ্চয়। 
এই দৃষ্টি অসত বলিয়া ইহ! বন্ধের কারণ । 

(২) আমি দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থের অতীত; কেশাগ্র 
অপেক্ষীও আমি সুক্মম--এই এক নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় নিশ্চয় 
সাধুদিগের হৃদয়ে মোক্ষের জন্য উদ্দিত হয়। 

(৩) হে রঘু! এই জগতের সমস্ত পদার্থের অক্ষয় আত্মা 

আমিই । এই তৃতীয় নিশ্চয় মোক্ষ প্রদান করে। 

(8) আমি অথবা এই জগণ্ড সকলই সর্ববদ|। অর্থাৎ কালত্রয়েও 

আকাশ সদৃশ শুন অর্থাৎ নিরাকার। এই চতুর্থ নিশয়ও মোক্ষপ্রদান 

করে। অহংটাঁ হইতেছে আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ উপাধি। জগণ্টা 

হুইতেছে আধিদৈবিকাদি উপাধি। 

ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের নিশ্চয় বন্ধের কাঁরণ। শুদ্ধ ভাবনে। 

খিত আর তিন প্রকার নিশ্চয় মোক্ষ দান করে। প্রথম তৃষ্ণাতেই 

বন্ধন করে। অন্যগুলল শুদ্ধ ভৃষ্ত। | এই নির্দোষ তৃষ্ণা সদ! ন্চ্ছ।। 

জীবন্মুক্তগণ এই শুদ্ধাতৃষ্ণায় বিলাস করেন। হে মহাঁমতে ! আমিই 

সর্ববাত্বী এই রকম যে নিশ্চয় তাহাকেই গ্রহণ কর তাহ! হইলে আর 

কখন বিষাঁদ প্রাপ্ত হইবে না। আত্মার মহিমা, তীর্যক্ উর্দ। অধঃ সর্বত্র 
ব্যাপ্ত; সমস্তই আত্ম! উহা যিনি অন্তরে নিশ্চয় করিয়াছেন তিনি বদ্ধ 

হন ন। দ্বিত্ব যাহ। তাঙ্থাই মায়া। আত্মাই সত্য, সদ! সৎ । আব্র্গ 

স্তম্ব পর্য্যস্ত জগণ্ড আত্ম! দ্বারা পূর্ণ। সমুদ্র জলই--তরন্গ জল ভিন্ন 

কিছুই নহে। “অতঃ সত্যম্ৃতং নিত্যং নানৃতং বিছ্যাতে কৃচিত”__খত 

অর্থাড প্রমাণ বোঁধিত ব্রহ্ই সত্য তথুব্তিরিক্ত যাহা কিছু অনৃত- 
জগণ্রূপে তাহ] নাইই। অর্থাৎ সত্যই বিদ্মান্ অসত্যের বিদ্যমানতা 

নৃই। কটক কেযুরাদি স্বর্ণ হইতে যেমন ভিন্ন নহে সেইরূপ জগতের 
কোন বস্তুই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। জগৎ নির্মাণ লীলায় দ্বৈত 
অহৈত প্রকাশ হইলেও পরমাত্ুময়ী অদ্বৈত শক্তিই সর্ধবত্র বিজ,স্তিত। 
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তোমার নিজের বা পরের কাঁধ্য বন্ধিত হউক ঝ| নষ্ট হউক তুমি তাহার 

জন্য সখ ছুঃখী ভাগী হইওনা। 

ভাবা দ্বৈতমুপা শ্রিত্য সস্তা দ্বৈতময়াতকঃ | 

কর্ম্মাদেতগনাদৃত্য দ্বৈত দ্রৈত ময়! ভব ॥২৯ 

ব্রহ্ম যেমন দ্বৈত ও অদ্বৈত অবলম্বন করিয়া বিরাজমান তুমি সেইরূপ 
হও। তুমি স্বরূপে অদ্বৈতময়াত্বক হইয়াও ব)বহারকাঁলে ভাবন 

হবার৷ অদ্বৈত আশ্রয় করিবে। ব্রহ্গ যেমন প্রাণিগণের কর্মফল দানে 

বর্ণাশ্রম ধন্ম ব্যবস্থাপন কণ্ম বিষয়ে অদ্বৈতকে শনাদর করিয়। যেভাবে 

ব্যবহার করেন তুমি সেইরূপ যথোচিত দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়পর 

হও। অদ্বৈতে সমস্তই একরূপ বলিয়া কন্ম সকল হইতে পারে ন! 

সেইজন্য অদ্বৈতাচরণে জগত ব্যবস্থা ধর্শশান্ত্রাদি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিভ্জদ্থ 

দ্বৈত আশ্রয় কিছু করিতে হয়। 

তুমি উৎপাত পরিপূর্ণ অতি ভীষণ ভবভূমিতে দৃশা যে সত্য এই 

বুদ্ধিবূপ বায়ুতে পড়িও না; তাহা হইলে গহবর মধ্যে পতিত হস্তীর 
হ্যাঁয় হইয়া যাইবে। 

দ্বৈতং ন সম্ভবতি চিত্তময়ং মহাত্মন্ 

আত্মন্যথেক্যমপি ন দ্বিতয়োদিতাতু! । 

অদ্বৈতমৈকাযরহিতং সততোদ্িতং সৎ 

সর্ববং ন কিঞ্চিদপি চাছুরতঃ স্বরূপম্ ॥৩১ 

হে মহাত্মন আত্মাতে_-পরমার্থ সত্যে দ্বৈত সম্ভবে না । চৈতন্য 

চৈতন্য ভিন অন্য দ্বিতীয় কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ দ্বৈত যাহ! 
তাহা চিত্তময়-_চিন্ত কল্পিত। কল্লিত যাহ! তাহা বস্থষ্পর্শি হইবে 

কিরপে 2 আবার আত্মাতে একত্বাখ্য--সংখ্যা গুণ পাকার সম্ভাবনাও 

নাই অর্থাৎ এক বলিলে যেমন একত্ব সংখ্যাযুক্ত বস্ত বুঝায় আত্ম 
সেই একত্ব সংখ্]ান্থিত নহেন। আতু|! এক বলিলে ইহ! গণ্ভীর মধ্যে 



(৮৪ ) 

আইসে-_পূর্ণ থাঁকে না অখণ্ড থাকে না । বলিতে পার তবে দ্বি্ 
বলিয়। যাহ! কিছু তাহা আত্মার উপরে উদিত হয় কিরূপে? হ্িত্বাদি 

পুনঃ পুনঃ আত্মাতে কল্পিত হয় বলিয়া শাস্সা দ্বিতয়োদিত স্বরূপ বলিয়! 
মনে হয়। আত্মা একত্ব রহিত, তদ্বৈতই। যে সমস্ত বস্তু আত্মাতে 

সতত অবভাত হইতেছে তাহাদের পরস্পর এক্য না থাকিলেও__এঁ 

সমস্ত মিথ্য। বলিয়। এক অদ্বৈতই শআাছেন__সগমাত্র এই ব্রঙ্গ--সমস্ত 

দ্বৈত এখানে নিরন্ত--চৈতন্য ভিন্ন এখানে আন্য কিছুই মাই। সেইজন্য 
আত্মাই সর্বত্র ভাসিতেছেন_+“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” --আুতি এইরূপই 

বলিতেছেন । 

নৈবাহমন্ত্তি ন চ নাম জগন্তি সন্তি 

সর্ববঞ্চ বিদ্ত ইদং ননু নির্বিবকারম্ । 

বিজ্ঞাঁনমাত্রমবভানত এব শান্তং 

নাসন্নসভ্জগদিদঞ্চ সদেতি বিদ্ধি ॥৩২ 

পরমমৃতমনাদ্যং ভাসনং সর্নবভাস! 

মজরমজমচিন্ত্যং নিক্ষলং নির্রবিকারম্। 

বিগতকরণজালং জীবনং জীবশক্তেঃ 

সকল কলন হীনং কারণং কারণানাম্ ॥৩৩ 

অহং বিভাগে ও তুমি বিভাঁগে যাহা কিছু আছে তাহ! একেবারেই 

সত্য নহে। অহংট| হইতেছে আধ্যান্সিক পরিচ্ছিন্ন ভাব আর জগতের 

সমস্ত বন্তই যখন তুমি বিভাগের অন্তর্গত তখন জগৎটা অধিভৌতিক 
পরিচ্ছন্নভাব। যাহ। অমি নয় তাহাই তুমি । জগতের কোন পদার্থ 
যখন আমি নহে তখন আমি ভিন্ন সমস্ত পদার্থ ই ভুমি । অহং বিভাগে 

অবস্থিত সমস্ত কল্পনাই যেমন মিথা। সেইরূপ তৃমি বিভাগে অবস্থিত 

যে জগত তাহাও মিথ্যা/। আমি ও তুমি মিথ্যা হইলে সত্য কি 
থাকিল? এই সমস্তই তবে নির্বিকার বিজ্ঞান রূপেই বিদ্ভমান। 



(৮৫ ) 

ইহার সাক্ষাৎকার হইলেই তদবভাসতঃ দৃশ্যমান সমন্তই শান্ত । এই 
জগণটা সদ! অসতও নহে, সৎও নহে ইহ! জানিও | 

রাম! আমি আশীর্বাদ করি তোমার দৃট়নিশ্চয় হউক যে যিনি 

সেই পরম শ্রেষ্ঠ, বিনি অমৃত সগরূপ, ধিনি আদি অন্তহীন, ঘিনি 
ভাসনং সর্ববভাঁসাং-সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন যে সুষ্ম্য চক্র ও 
অগ্নি তাহাদেরও প্রকাশক, যিনি হজ্গর, ধষিনি তাজ, যিনি অচিন, 

ধাহার কল। না অংশ নাই, যিনি বিকারবভিন্ভত, যিনি ইন্ড্রিয়গ্রাম 

রহিত, ঘথিনি শ্রীবনং জীবশক্েঃ-জীবশক্তি যে প্রাণ তাহারও 

জীবন অর্থাৎ প্রাণকেও প্রাণন ব্যাপারে নিধুক্ত করেন অর্থাৎ শর্ত 

যাহাকে বলেন “প্রাণন্থ প্রাণম্” যিনি সমস্ত কলন| বা কল্পনাশুন্, 

খিনি সর্ববকারণের কারণ, এই যিনি তীহারই দৃঢ় নিশ্চয় তোমারহউক, 
আর 

সতত মুদ্দিতমীশং ব্যাততে চিংপ্রকাশে 

প্মিতমন্ুভব্ধীজং ন্সাআ্মভাবোপদেশ্যম্। 

স্ব্রনমনুচিতোহল্ঞব্র্গ সর্ণবং সদৈব 

ত্বমহমপি জগচ্চেত্যস্তুতে নিশ্য়োস্ত ॥৩৪ 

আর ধিনি সতত উদ্দিত--কম্মিন্কালে যিনি মুদিত নহেন, যিনি 

সর্ববনিয়ন্ত। ঈশ্বর, যিনি সমন্তাণ্ড প্রসারিত চিৎুপরকাশেস্থিত-__সমত্তাঁৎ 

প্রসারিত প্রকাশখধরূপে জ্ঞানে অবস্থিত, যিনি অনুভব বীঞ্জং__ 

চাক্ষুষাদি অনুভব সকলের মুলীভূত, ঘিনি স্বাক্মভাবে উপদেশ্ব-__ 

তাহার স্বাত্মভাব হইতেছে স্বঙ্গরূপে অবস্থান সেই শ্বাত্মভাবে তশ্বম- 

সীত দ্বারা উপদেশের যোগ্য--যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান কোন শব্ধ দ্বারা 

উপদেশ কর! ষায় না, যিনি অন্তস্বদন ব্রহ্ম__অন্তরানন্দৈকরস ব্রহ্মই 
তুমি, আঁমি জগৎ সমস্তই তিনি ভিন্ন আর ফিছুঈ নহে-__ইহার অনুসরণে 

জমায় যে দৃঢ় নিশ্চয় তাহাই তোমার অন্তঃকরণে সর্বদা স্করিতু 
হউক ।--ইহার জন্ত আমার আশীর্বাদ । 



উপশম ১৮ সর্গঃ। 

কোন্ ভাবে সংসারে বাস করিতে হইবে । 
রাম-_-মাপনার শ্রীমুখ গলিত আশীর্ববাদ পাইয়া ধন্য হইলাম এবং 

কত জ্মৃতময় উপদেশ শুনিতেছি এখন বলুন সংসারে কিরূপ ভাবে 

বাস করা উচিত ? 

বশিষ্ঠ_-শ্রবণ কর। যাহার! “গুরুরোজ্ঘিপল্পে” মন লাগাইবাঁর 
কৌশল শিখিয়াছেন, অথব। ফাহারা কাঁয় মন ও বাক্যে তাহার 
ক্মুরণের কৌশল শিখিয়াছেন অর্থাৎ ধাহার। মনকে ভিতরে সমাহিত 

করিতে পারেন, আর যাহারা কাম লোভাঁদি দ্বার হতচিনত নহেন 

দুষিতচিত্ত নহেন, সংসারে বিচরণ কর! যাহাদের লীলামাত্র, তাহাদের 
স্বভাব তহাদের সংস্র স্থিতির কথ! বলি মনোযোগ কর। 

মহামননশীল জীবনুক্ত জনগণ এই সংসারে বিহার করিলেও 

আদি-মধ্য-অন্ত বিরস এই জাগতী গতি যে হাস্য যোগ্য_-যে অতি 

তুচ্ছ ইহাই দেখেন। এই সংসার আদিতে জন্মাদি ছুঃখো মধ্যে 
আধ্যাত্মিক হুঃখ আর অন্তে মৃত্যুনরকাঁদি দুঃখে সর্বদাই বিরল । তাই 

ইহারা এই সমস্ত উপহাস করিয়াই এখানে বিহার করেন। 
ই'হারা উচিত কণ্মে স্পন্দিত হন, শক্র মিত্রকে সমাঁন ভাবে 

দেখেন, এবং ভেনয় ও ধ্যেয় বাসনা ত্যাগের মধ্যে ধ্যেয় বাসন! ত্যাগ 

অবলম্বন করিয়। খাকেন। কোন কিছুতে উদ্বেগ নাই, সকলের 

অভিমতের পরিপোষণকারী-_কাহাঁরও অপ্রিয়কারী নহেন, আত্ম 
বিনেকোস্তাসিত দৃষ্টি লাভ করিয়। প্রবোধরূপ উপবনে স্থিতিলাঁভ 
করেন। সকলের অতীত সেই পরম পদ লাভ করিয়া ইনি পূর্ণ- 
চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃশীতল, নোদ্বেগী ন চ তুষ্টাতা”-__-কোন কিছ 

যাওয়াতে উদ্বেগ নাই পাওয়াতেও স্থুখ নাই, ইনি “সংসারের নাব 

গীদতি” সংসারে অবসন্ন হুননা। শক্র মিত্রের প্রতি সমভাবে দয়! 

দাক্ষিণ্যাদিযুক্ত, গুরু প্রভৃতির প্রতি সময়্যেচিত সেব! পরিপালনাদি 
রত অথচ সংসারে অবসন্ন নহেন। শ 



উৎমব। 
আাবালামায় নমম5। 

অগ্ৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বুদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি তারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে । 

২৫শ বর্ষ। ] মাঘ, ১৩৩৭ সাল। ৰ ১০ম সংখ্য। | 

০৪১১ 

নির্বাসিত সীতা ৷ 
(১) 

লোকে বলে আমি নাকি প্নি্্বাসিতা সীতা” | 

নয়ন বঞ্চিত জন কহে এই কথা ॥১ 

সর্ধেন্দিয়-রসায়ন-আনন্দের খনি | 

হাদি পল্পামনে সদ] রাম-নীলমণি ॥২ 

সে মণি-আলোক মুখ প্রতি রোমকুপ 

: বুক মাঝে রচিতেছে ইন্দ্রের ধনুক ॥৩ 

হদয়-আকাশে মম রাম-স্ধাকর। 

ঢালিতেছে স্ধাধার1 দেখি নিরন্তর ॥৪ 
০ শট তিশা শি শত পাশ পসপ্পহটি 

৮ সাপ ৮ পি শিশাশাাাশীিি 

* জগন্মাতা দীতার এই মানবী লীলা! নিজ অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়! চিন্তা 

করা আবশ্তক | মাতা বাহতঃ বিষাদিতা এবং রামচরণচ্যুতা হইলেও অন্তরে 

আননমূর্তি, এবং রামময়ী, মহর্ষি “রামং কৃত্বা সদ! হৃদি” (১) শস্বাতং 

পতিদৈবতে” 1 (২) ইত্যাদি বাণীদ্বারাই উহা! প্রকাশ করিয়াছেন। পত্তি 

শি শাশিশিশ 



৩৩৪ উদ্ুসব। 

রাম পদ্ম মধু পানে মনো-মধুকর | 

মত্ত হয়ে মাতিয়াছে মৰি কি স্ন্দর ॥৫ 

উর্ধে অধে, জলে স্থলে, বাধু ব্যোমপটে। 

ভিতরে বাহিরে “রাম” দেখি সর্ব্ঘটে ॥৬ 

অযোধ্যায় মিলনেতে ছিলাম ষখন | 

«“একরূপ” হেরিতাম নয়ন রঞ্জন ॥৭ 

বানীকির তপোবনে বিরহে মাতিয়! | 

“বিশ্বরূপ” রাম দেখি নয়ন ভরিয়1 ॥৮ 

যে দিকে ফিরাই আখি দেখি প্রাণারাম। 

পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ছূর্ববাদল শ্যাম ॥৯ 

নহে ইহ! নির্বাসন, সতত মিলন । 

সর্বরসময় রামে সদ! আস্বাদন ॥ 

(২) 

রাক্ষস-বিলাস-বনে একাকিনী বসি। 

জপিতাম প্রাম” রাম” “রাম” দিবানিশি ॥ 

৬ পেপসি পাপা শিলা পপশাশীিপিস- 0 পিপি শশী শশী পাশা তত ১০ শিট 

ধাহার দেবতা, তিনি নির্বাসিতা হইতেই পারেন না; কারণ দেবতা যে 
সর্বব্যাপী পদার্থ, পতিতে .দেবতানুভূতি প্রবুদ্ধ হইলে তাহার সর্বব্যাপিত্বের 
উপলব্ধি হইবেই। এ অবস্থার অনুভূতি এইরূপ “কধু! তুমি মোর প্রাণ! 
যখন যে ভাবে থাকি, তুয়! মুখ বুকে দেখি, অমিয়! সাগরে করি স্নান” 

এই আনন্দামৃত মজ্জমান অবস্থায় বিরহ নির্ব্বাসন প্রভৃতির স্থান নাই। এখানে 

স্বয়ং শ্রীরামও বলিয়াছেন- _“শুদ্ধায়াং জগতী মধ্যে বৈদেহাং গ্রীতিরস্ত্ব মে।” 

“জগৎপাঁবনী সীতায় আমার প্রেম নিত্য অবস্থিত হউক” ইহাই প্রেমময় 
গুরম পুরুষের প্রাণের আকাঙ্ষা। সুতরাং প্রীসীতারামের বাহিরে বিরহ, 
অন্তরে অনন্ত মিলন । এখানে আরও কথা এই যে মহর্ষি-_লীলাময়ী মাত। 
সীতাকে “পতি দেবতা” রূপে বহুশঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । দেবতা অনন্তরূপ 



নির্ববাসিতা৷ সীতা ৷ ৩৩১ 

তপোবনে বৃদ্ধ কষ মাতা পুত্র মিলি 

অবিরাম অভিরাম “রাম” “রাম” বলি ॥১২ 

রাম নাম সুধাপানে অতৃপ্ত যে মুনি। 

তাহারই প্রত্যক্ষ বেদ রামায়ণ বাণী ॥১৩ 

খষি কণ্ঠে পুত্রকণ্ঠে মোর কণ্ঠে প্রাঁম” 

“রাম” “রাম” প্রাম" “রাম” নাম অবিরাম 1১৪ 

কেমন এ নির্বাসন ? দেখ ন ভাবিষ]। 

নামী নাম স্থুল হুস্ম জগৎ ব্যাপিয়। ॥১৫ 

( ৩ ) 

"জনম ছু'খিনী সীতা বলে যেই জন। 

জানে না মরম কথা সেই অভাজন্ ॥১৬ 

চিদানন্দ রাম ব্রহ্ম শক্তি রূপা সীতা । 

“জনম ছুখিনী ইহা অনৃত বারতা ॥১৭ 
২. পপস্পীপপপ্পিজ ২ ০০৯০. ২০ শা শিশোসপাপীপিস্প শা শিস শষ পলা তত শান পাত পিশশাটি 

হইলেও প্রধানতঃ (১) কৈবল্যরূপ, (২) ছন্দোরূপ, (৩) মন্ত্ররপ এবং (8) 

ৃত্তিবপ এই চারি প্রকারে কীন্তিত হয়েন। জগন্মাতা সীতার মানবীলীলার় 
জগতপতি শ্রীরাম পতি দেবতার পূর্বকধিত রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহা 
গ্রণিধান করা আবশ্তক । মাতা যখন শ্রীরাম সঙ্গে মিলিতা, তখন পতি দেবতার 

মূর্তিরপতা_-"নব দুর্বাদলশ্যামো রামো! রাজীবলোচনঃ1” আবার মা যখন 

বিরহিণী “উপবাস কৃশা দীনা মলেনা মলিনাম্বরা,” তখন পতি দেবতার এ 

মূর্তি মন্ত্রধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাই মাতা “হারাম! হা জগন্নাথ! হা 
মম প্রাণবন্ুভ 1” বলিতে বলিতে সতত অশ্রজলগ্লাবিতমুখী । আবার মা 

যখন নির্ববাসিতা, তখন এ মূর্তি এবং মন্ত্র ছন্দোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাই মা আমার স্বয়ং ছন্দোমাতা হইয়াও ঞষিকণ্ঠে পুত্রকণ্ঠে ণ্অতি মানুষ 

ছন্দে” বদ্ধ শ্রীরামায়ণ গীতি শুনিতে ভালবাসেন; আবার লীলান্তে প্রভুর 
কৈবল্যরূপতায় মিশিয়। এক হইয়া যান। সুধী পাঠক পরমর্ষির বেদ র্লামাসিণে 

মাতৃলীল৷ প্রণিধান করিলেই এঁ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন। আমরা লিখিত 
কবিতায় সামান্ত আভাস দিলাম | 



৩৩২ উত্সব । 

(৪ 0 

“সীত] নির্ব্বাসন” ইহা অসম্ভব কথা। 

শক্তি ছেড়ে শক্তিমান্ থাকেন বা কোথা ?১৮ 

চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্যে প্রভা, অনলেতে জাল]। 

রামে সীতা আলিঙ্গিত1 হৃদয়েতে মাল! ॥১৯ 

“আমি রাম এক বস্ত” জানে না যে জন। 

সেই বলে অবহেলে “সীত! নির্বাসন ।” 

শ্রীশরৎকমল গ্যারতীর্থ। 

“্যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি বা ক্ষয়?” । 
“যা আসে আসুক তাতে আমার কিছু আসেও না কিছু যায়ও নী” বল 

দেখি এ কথা বলিতে পারে কে? 

ইহার অর্থ যিনি ধারণ] করিতে পারেন তিনিই পারেন। “ন মে বৃদ্ধির্নবা 
ক্ষয়ঃ” বলিবামাত্র যিনি সেই একমাত্র সত্যবস্তকে স্মরণ করিতে পারেন-_ 
তিনিই বলিতে পারেন । 

কে তিনি? 

ভক্ত পারেন আর জ্ঞানীও পারেন। 

কি রকম? 

ভক্ত যিনি তিনি ত ভগবানকে সব দিয়াছেন--তিনি ত নিজের জন্য কিছুই 
রাখেন নাই। কোন কিছু আসিল বা গেল তাহাতে তার লাভ কি আর 

ক্ষতিই ব কি? 

,ছুঃখ যখন ভয়ানক ভাবে আসে তখন ? 

« ঠাকুর! ঠাকুর! ঠাকুর! বড় যাতনা__আর যে পারিনা রক্ষা কর, 
রক্ষা কর, বলিয়! ঠাকুরের ধামে মনে মনে কাঙ্গালের মত হইয়া সেই “শিরসি 

পদ্দনখাৎ সর্বসৌন্দ্ধ্যসারং*__সেই ““সর্বাঙ্গে স্ুমনোহরং”--সেই *শাস্ত 



যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি 7ব| ক্গয়ঃ। ৩৩৩ 

ুত্তিং প্রশীস্তং* ঠাকুরের দ্বারে ভিখারীর মত দীড়াইয়! তাহার দিকে চাহিয়া 

থাক-_-এ ভিন আর উপায় নাই। সেই সুন্দর নয়ন কমলে দৃষ্টি রাখিতে 
রাখিতে যদি ছুই চারি ফোটা চক্ষের জল পড়ে তবে পরীক্ষা করিয়া! দেখিও-_ 

ঠাকুর তোমার ছুঃখ নিজে গ্রহণ করিতেছেন_ তুমি দেখিতেছ-_য(তনাও 

চিরস্থায়ী হয় নী-ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। আবার যাতনা আসিল, আবার 

তাই কর-_ঠাকুরকে যে সব দিয়াছ-_তবে ছুঃখটাই কি নিজের জন্য রাঁণিরাছ ? 

এাকুরের দুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহা করিতে অভ্যাস কর। কয়দিন 

অভ্যাস করিলে বল যে একক্ষণেই বুবিবে ঠাকুর সব সরাই়। দিলেন। দিবেনই 

নিশ্চয়-_তুমি কিছুদিন ধরিয়া অপরাধের ফেঁড়া অস্ত্র করিবার সময় সহা করিতে 

অভ্যাস কর-__সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিব! মাত্রই সন শান্ত করিরা দিতেছেন' ন! 

বলিয়া! হতাশ হইও না। ইহাতি সাধন! নহে । যাতনা সহা করা যে বড় 

সাধনা। সাধন! কর সিদ্ধি লাভ করিবে। ঠাকুরই করাইয়া দ্িবেন। তুমি 

যে তাহার হইতে চাও-তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব সহা করা_-সব 

অগ্রা্হ করাই যে বড় সাঁধন]। 

এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ভাল অবস্থাতে তাহাকে তুলিয়া 

থাকিলে চলিবে কি? ভুলিয়াই যদি থাকিলে তবে তুমি ঠাকুরের হইলে কি? 

এ তোমার কেমন ভালবাসা? তার আাজ্ঞা পালনের জন্ত নিত্য ক্রিরাতে--প্রতি 

মন্ত্রজপে- মন্ত্ররপী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে করিতে কর্ম কর- ন্নানকালে নমঃ 

কর, মেধ্য আহারে নমঃ কর, শয়ন কালে নমঃ করিয়া! শব্যাগ্রহণ কর, উখানে 

নমঃ কর, কথা কহিবার সময় মনে মনে নমঃ কর, সকল মুন্তিতে, সকল 

অমূর্তিতেঃ যমকল ভাবনাতে নমঃ করিতে ভূলিও না। ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ 
সাধনা । মাং নমস্কুর ত ইহাই। করিয়াছ কি? কতদিন করিয়াছ তাই বল? 

ন৷ অভ্যাস করিয়! থাক-_এখন হইতে__এই মুহূর্ত হইতে আরম্ভ কর। প্রথম 
প্রথম ভুল হইবে-__কিছু কাল কষ্ট করিয়৷ অভ্যাস করিলে ক্রমে তার প্রসন্নতা 

অনুভব করিতে পারিবে, তখন বলিতে পারিবে “্বদায়াতি তদাযাতু ন মে বুদ্ধি 

ন+বা ক্ষয়ঃ* যা আসে আসুক তাহাতে আমার কিছু এলও ন! কিছু গেলও না| 

কেমন পারিবে ? 

স্নান আহার নিত্য কর্শ-_সমস্তই তার অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্ত নমঃ কাঁবুয়া 
করিতে বলিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে আরও কি কিছু করিতে হইবে ?- ্ 

ই] সৎসঙ্গেই হউক বা পংশান্ত্র সাঁহায্যেই হউক ঠাকুর যে সর্ধব্যাপী 



৩৩৪ উত্সব। 

সর্বশক্তিমান__নিগুণ সগ্ডণ আত্মা এবং অবতার সমকালে ইহা শ্রবণ কর-_ 
মনন কর- ইহাই স্বরূপ চিন্তা । 

প্যদায়াতি তদায়তু”_-এই কথ1? 
জ্ঞানী এই কথা কিরূপে বুঝেন বলিতে চেষ্টা করিতেছি । শ্রবণ মনন 

নিদিধ্যাসনের সঙ্গে সর্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করাই জ্ঞানীর একমাত্র সাধন|। 

জ্ঞানী আপনার আত্মাকে সর্বদ] দেখিতে সচেষ্ট । আত্ম! ভিন্ন আর যাহ] কিছু 

_-যাহা অনাত্ব! তাহার ভোগই মানুষ করে| জ্ঞানী যাহা আত্মা নয় তাহ 

“দৃশ্যতে জয়তে ন্মর্য্যতে বা” দেখিতে শুনিতে ন্মরণ করিতে চান না, জ্ঞানী 
সর্বদ। ভাবিতে চান 

“্যথ। নভঃ সর্ধগতং ন লিপ্যতে 
তথা ভবান্ দেহগতোহপি হুক্মকঃ ॥” 

আকাশ যেমন সর্ধগত হইয়াও কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ 

আত্মা দেহগত হইলেও অতি সুমা বলিয়া! দেহের কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না। 
জ্ঞানী নিয়লিখিত শাস্ত্রোক্তি কণ্ঠের হার করিয়া রাখেন। 

“তন্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ” | 
“তন্মাৎ যত্বঃ সদ কাধ্যে বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥৮ 
“আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগে। বেদাস্তার্াবলোকনম্” ॥ ইত্যাদি 

বিদ্যাভ্যান ত সকলেই করে। জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস কিরূপ? 

সাধারণের বিদ্যাভ্যাসটা জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস নহে। জ্ঞানীর বিদ্যাভ্যাস হইতেছে 

“নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধিবিদ্যেতি ভণ্যতে”। 
অবিদযা সংস্যতের্বেতুবিদ্য। তস্ত নিবন্তিকীঃ ” 
“তন্মাৎ যত্বঃ সদ কার্যে বিগ্তাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ” | 

আমি দেহ নই আমি চিদাত্মা_ইহাই বিষ্ভা। ইহাই জ্ঞানী অভ্যাম করেন। 
কোন্ চিন্তায় ইহার অভ্যাস হয় তাহাই বলুন ? 

শ্রবণ কর! 
আত্ম কোন্ বস্তু তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। তোমার মধ্যেও আত্মা 

আছেন__আর সকলের মধ্যেও আত্মা সমভাবে আছেন। ইনি সর্বদা 
সর্বস্থানে দ্রষ্টী ভাবে ও সাক্ষীভাবে বিরাঞ্জিত। আত্মা সর্বশক্তিমান্ 

আত্মা সর্বব্যাপী । তবে বল আত্মা তোমার যধ্যে এবং সর্বত্র সর্ববৃক্ষে 

সর্দালতায় সর্বআকাশে সকল বস্তুর মধ্যে থাকিয়া তোমায় দেখিতেছেন_কিন1? 

সকল বিষয়ে তিনি সাক্ষী কিনা? 



যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি নবা ক্ষয় ৩৩৫ 
সর্বব্যাপী আত্মাকে ছোট ভাবিয়া তুমি ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহাই 

অবিদ্যা। বড় জিনিষের চিন্ত! করিয়া করিয়া বড় হইয়া যাও _ইছাই জ্ঞানীর 
কাধ্য | 

বলুন ইহা! কিরূপে হইবে ? 
আত্মা অপেক্ষা বড় কোন কিছুই--এজগতে বা কোন জগতে নাই । 

যাহার মধ্যেই তিনি থাকুক নাকেন তিনি তাহার সর্বব্যাপী স্বরূপ কখন 
ত্যাগ করেন না। আবার তাহার সর্বশক্তিমত্তারও অভাব কখন হয় না। 

কিছুই ত অনুভবে আসে না। কোন দৃষ্টান্ত কি এখানে আছে? 
শ্রবণ কর শ্রুতি কি বলেন। 
প্রশন_যাহা স্বর্গ হইতেও উপরে, যাহা পৃথিবীর অধোদেশে, আর যন্মধো 

এই দৃমান গ্াাবা পৃথিবী, আর যাহা গত হইয়াছে, যাহা বর্তমান আছে, 
যাহা আগামী এই সমস্ত পদার্থ বলত কাহাতে ওতপপ্রোত রহিয়াছে ? 

উত্তর--“আকাণ এব তদোতং চ প্রোতং সেতি* আকাঁশই সমন্ত পরার্থকে 
ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে | 

দেখিতেছ শ্রুতি বলিতেছেন জাগতিক বস্তর মধ্যে আকাশ অপেক্ষ। বৃহৎ 
আর কিছুই নাই। জগতে যাহ! কিছু বন্ত আছে, হইবে, হইয়। গিয়াছে 
আকাশই সমস্তকে ব্যাপিয়া আছে। সপ্ত সর্গের উপরেও আকাশ, আবার 
সপ্ত পাতালের নীচেও আকাশ, আবার স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে অন্তুরীক্ষ 
লোক সেখানেও আকাশ । 

: প্রশ্নকিস্ত “কম্মিন, খন্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি”? কিন্তু আকাশ 
কাহাতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত ? 

উত্তর--ইনি অবিনাশী ব্রহ্দ__ইনিই আত 
তবে বল দেখি আত্মা কত বৃহৎ? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রীকে চিন্তা 

করিতে হুইলে যেমন তীঁহাকে সবিতার বরণীয় ভর্গ বলয় বল! হয় এবং 
হ্ধধ্যকে দেখাইয়া তন্মধ্যে ই'হাঁকে চিন্তা করিতে হয় সেইরূপ আত্মা যে কত 
বৃহৎ তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি আকাশকেই দেখাইতেছেন। এই আকাশ 
ধরিয়া আকাশ অপেক্ষা! বৃহৎ যে আত্মা তাহার ধারণ] করিতে হয়| 

আবার আকাশ সকল বস্তকে ব্যাপিয়া থাকিলেও ষেমন কিছুতে লিপ্ত হম 
না সেইরূপ আত্মাও সর্বব্যাপী সর্বদেহব্যাপী হইয়াও কোন দেহে লিপ্ত 
হন না। 

আকাশ অতি হুঙ্ম বলিয়া আকাশকে যেমন খণ্ড করা যায়* না 
সেইরূপ “আত্মা অপোরনীয়ান্ মতো! মহীয়ান্” হইলেও কিছুপ্তেই 
ইনি খণ্ডিত হন ন!| কাজেই তোমার দেহে যে আত্মা আছেন 



৩৩৬ উত্সব । 

তিনি খণ্ড আত্মা নহেন, অংশ আত্মাও নহেন তিনিই পূর্ণ আত্মা। তুমি এক 
অবিষ্ভা বলে ভাবিয়! রাখিয়াছ আমি অংশ আত্মা-_কিস্তু ইহা ভ্রম | আত্মার 

অংশ হয় না। তুমিও ছোট নও | এই আমি আমিষাহাকে কর তিনি পূর্ণ, 
তিনিই সর্বব্যাপী | ৃ 

আত্ম] যে সর্বব্যাপী ইহাও কি শ্রুতি বলেন? 
শ্রুতি যাহ না বলিয়াছেন তাহ] কি অন্ত কেহ বলিতে পারে? শ্রবণ কর 

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অস্তরো 
যং পৃথিবী ন বেদ যস্ত পৃথিবী শরীরং 
যঃ পৃথিবীমস্তরো। যমযত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যামৃতঃ ॥ 

এই আত্মা পৃথিবীতে ওতপ্রেতভাবে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, 

ধাহাকে পৃথিবী বা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত দেবতা ও জানেন না, পৃথিবী ধাহার শরীর, 
যিনি পৃথিবীর অন্তরকে প্রেরণা করেন অর্থাৎ পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণ করেন, 

ধিনি তোমার আমর সকলের আত্মা» যিনি সর্বভূতের অন্তর্যামী তিনিই সর্ব 
সংসার ধর্ম বর্ভিত অবিনাশী আত্ম। 

শুধু কি পৃথিবীতে তিনি ওতপ্রোত? শুধু তাই নয়--তিনি জলরাশিতে 

অগ্নিতে বাঁযুতে ওতপ্রেতভাবে থাকিয়াও ইহাদের হইতে ভিন্ন) জল, অগ্নি, 

অন্তরীক্ষ, বাষু ইহাদের দেবতাও আত্মাকে জানেন না_আত্মারই শরীর 

সমস্তই ইনিই সকলকে প্রেরণা করিতেছেন ইনিই আত্মা অন্তর্যামী অমুত-_- 
অবিনাশী আত্ম । 

শুধু তাই নহে। ইনি হৃর্্ে, দিক সকলে, চন্ত্রতারকায়, আকাশে, 
অন্ধকারে, তেজে- সর্বত্র অবস্থিত। ইনি ব্রন্দাদি তৃণ পর্যন্ত সকল ভূতের 

অন্তর্ধামী। ইনিই প্রাণে, চক্ষুতে, বাক্যে, কর্ণে, মনে, ত্বকে, বুদ্ধিতে, বীর্যে 
সর্বত্রঅবস্থিত এই সমস্তই আত্মার শরীর । 

বুঝিলাম আ.স্মা কি। ইনি যে সর্বশক্তিমান্ তাহাও কি এতি দেখাইতেছেন ? 
শ্রুতি সমস্তই দেখাইতেছেন ] 
এতম্ত ব৷ অক্ষরস্ত প্রশামনে গার্ণি স্র্্যাচন্্রমসৌ বিধুতৌঃ তিষ্ঠত এতস্তবা 

অক্ষরস্ত প্রশীসনে গার্ণি! ছ্যাঁবা পৃথিব্টো বিধতে তিষ্ঠতঃ_ ইত্যাদি ; ইনিই 

হূর্য্যচন্দ্রকে, ছ্যলৌক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌর জগতকে, নিমেষ মুহূর্ত, দিবা 

রাত্রি, অদ্বমাস, মাস, তু, বৎসর সকলকে আপন আপন অধিকারে রাখিয়' 
শাসৰ করিতেছেন। ইহারই প্রশাসনে শ্বেত পর্বত হইতে পূর্ববদেশীয় নদী 
সঙল পূর্ববদেশে বহিতেছে, পশ্চিমদেশীয় নদী সকল পশ্চিম দেশে বহিতেছে। 
মগুষ্য নকল, দেবত| সকল ইহারই অনুগত । 



বদায়াতি তদায়াড ন মে বৃদ্ধি নবা ক্ষয়ঃ। ৩৩৭ 

এই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান আত্মাকে অনুভব করিতে পাঁরিলে তবে জ্ঞানী 
হওয়া যায় । 

শুনিলাম আত্মার কথা_এখন ণ্কপাকরি বল রায় পাবার উপায়* | ইনাকে 
অনুভব করা যার কিরূপে তাহাই বলুন । 

জ্ঞানী কিরূপে ইহাকে লাভ করেন তাহার বহু বহু উপায় শাস্ত্র বলিতে. 

ছেন। ইহাকে যোগমার্গে পাওয়া যায়, ভক্তি, মার্গে নিষ্ষাম কর্ম যোগে পাওয়া 

যায়, আবার জ্ঞান মার্গের অনুষ্ঠানেও পাওয়া যায়। সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান গ্রন্থ 

যোগবাশিষ্ঠে ইহার প্রাপ্তির অনুষ্ঠান সর্বত্র আছে। এখানে জ্ঞানের অনুষ্ঠানের 

ছুই চারিটি কথ! মাত্র আলোচনা করা ষাইতেছে। 
বলুন-_-আনি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত ধারণা করিতে চেষ্টা করি। 

শ্রবণ কর। 

জ্ঞানীর প্রথম অনুষ্ঠান আত্মা কি ইহার ধারণা করা । এই জন্ত আত্মা 
সম্বন্ধে শ্রবণটি প্রথম অনুষ্ঠান । দ্বিতীয় অনুষ্ঠান মনন; সমস্ত বিচার করিয়। 

আত্মীকেই মনে রাখা_আমি আত্মাই ইহা নিশ্চয় করা। তৃতীয় অনুষ্ঠান 

আত্মার নিদদিধ্যাসন করা । আমিই আত্মা_ আমিই সর্বব্যাপী আত্মা--আমিই 
সর্ববশক্তিমান্ আত্মা, ইহ দৃঢ়ভাবে সর্বদ]1 ভাবন। করা । 

ইহ] কি সকলে পারে? 

পারেনা । কেন পারেনা জান? আত্মা কি অনাত্বা কি ইহার বিচার 

করিয়া, অনাত্মার ভোগ ত্যাগ করিবার অভ্যাস করেন বলিয়া, আত্মা হইয়া 
থাকিতে পারেন৷ । ভোগ বাসনাই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র বিশ্ব। ভোগ 
কি বিচার কর দেখিবে বাহিরের “দৃশ্ঠতে শ্রয়তে ন্মর্ধ্যতে” যাহ! কিছু বাহিরে 

দেখ, যাহ স্মরণ কর, যাহার কথা শ্রবণ কর তাহাই অনাত্মা। দেহ যাহা 
ভোগ করিতে চায়__আহার, নিদ্র৷ প্রভৃতি সমস্তই অনাত্মা, মরিয়া যাইব এই 

ভয়ও অনাত্মার কাধ্য। অনাত্মা যাহ! কিছু তাহাকেই মন হইতে বাহির 

করিয়া দিতে হইবে। আত্মাতে ডুবিয়া আত্মাতে ভরিত হইয়া না থাকিতে 
পাঁরিলে ইহা হইবে না। যখন আত্মাই হইয়া! রহিলে তখন আত্মা ভিন্ন আর 
কি আছে বল__যে ভোগ করিবে ? এ 

লোকে যাহাকে আমি আমি করে প্রকৃত পক্ষে তিনিই ত আত্মা । এই 

আত্মাকে যখন বুদ্ধির বা মনের সংগে এক মানিয়? লওয়! হয় তখন ইহার নান হয 

জীব কিন্তু আত্মা কাহারও সহিত এক হইয়া বান না। এত বড় ধিনি-_ 

৮ 
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তাহার মত আর কেহ থাকিলে ত এক হওয়] সম্ভব হয়? দ্বিতীয় ত আর 

নাই। আকাশ আকাশেরই মত বলিতে হয়--সাগর সাগরের মতই বলিতে 

হয়। অজ্ঞানেই বল! হয় বুদ্ধির সহিত আত্মা এক হইয়। গিয়াছেন। তা 
হয় না। তিনি বুদ্ধির সাক্ষীরূপেই সর্বদা থাকেন। এই আত্মভাবে যদি 
কেহ থাকিতে পারেন তখন আর দ্বৈত বলিয়। ত কিছুই থাকে না। 

এই ভাবে থাকা কি সহজ? তথাপি শুনিতে ইচ্ছ। হয় শ্রুতি এই অদ্বৈত 

ভাবের কথা কিরূপ বলেন? 

বড় স্ন্দর। শ্রবণ কর। আর কণ্ঠের আভরণ করিয়া ইহ1 রাখ । 

বলুন । 

যত্র হি দ্বৈতষিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ততি, তদ্দিতর ইতরং জিদ্বতি, 

তদিতর ইতরং রসয়তে, তর্দিতর ইতরং অভিবদতি, তর্দিতর ইতরং শৃণোতি, 

তদিতর ইতরং মন্ুতে, তদদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদ্দিতর ইতরং বিজানাতি। 

যত্র তু অন্ত সর্ধবমাক্মৈবাভৃৎ তং কেন কং পশ্ঠেৎ 
তৎকেন কং জিদ্বেং, তত কেন কং রসয়েখ। 

তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শুণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ 
কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। 

যেনেদং সর্ব্ং বিজানাঁতি তং কেন বিজানীয়'ৎ | স এষ নেতি নেত্যাত্মহগৃহো| 

নহি গৃহাতেহশীর্যো, নহি শীর্ষতেহসঙ্গে! নহি সঙ্জতেহসিতো! ন ব্থতে ন 

রিষ্যতি 

বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ__ইত্যুক্তান্থশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে 
খবমৃতত্বমিতি হোক্ত যাজ্ঞবক্্যো বিজহার 

বৃহদ' ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাঙ্গণ ১৫ মন্ত্র। 

অরে মৈত্রেরি ! যে অবস্থায় আত্মা দ্বৈতমত হন তখন আত্মা হইতে অপর 
যাহা তাহাই অপরকে দেখে, ইতর ইতরকে আত্বাণ করে, ইতর ইতরের রস 

গ্রহণ করে, ইতর ইতরকে বলে, ইতর ইতরের কথা শ্রবণ করে, ইতর ইতরকে 

মনন করে, ইতর ইতরকে স্পর্শ করে, ইতর ইতরকে জানে । যখন জীবাত্মার 

নিকটে সমস্তই আত্মন্বরূপ হইয়া যায় তখন কাহা! দ্বারা কাহাকে দেখা যাইবে, 

কাহা দ্বার] কাহাকে আত্বাণ করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহার বস গ্রহণ 



যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি নব ক্ষয় ৩৩৯ 

করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহার সহিত কথা কহিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে 
শ্রবণ করা যাইবে, কাহার দ্বারা কাহাকে মনন কর! যাইবে, কাহা দ্বার! 

কাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, কাহা' দ্বারা কাহাকেই বা জান! যাইবে? যাহ 
দ্বারা এই সমস্তকে জানাযায় তাহাকে আবার কাহা ছারা জানা যাইবে? 

ইহ আত্ম! নয় ইহ! আত্ম! নয় এই নেতি নেতি করিয়া খিনি অবশিষ্ট থাঁকিবেন 
তিনিই আত্মা-কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে ধরা যায় না; যেহেতু তিনি 
অশীর্ণ__শীর্ণ হইবার অযোগ্য অতএব কখন শীর্ণ হন না। যেহেতু কাহারও 
সহিত তাহার সঙ্গ হয় না এজন্ত তিনি কোথাও আসক্ত নহেন, হিংসার 

যোগ্য নহেন বলিয়া তিনি ব্যথ পান না, এবং বিনাশও গ্রাপ্ত হন না। অরে 

মৈত্রেয়ি ! বিনি সকলের বিজ্ঞাতা _সকল জ্ঞানের কর্তী, ধিনি তাহাকে কিসের 

দ্বারা জানিবে? এই উপদেশ তোমাকে করিলাম। ইহাই অমরত্ব-_ৃত্যু 
অতিক্রম করার সাধন | এই বলিয়! ষাজ্জবন্ধ্য সন্যাস গ্রহণ করিলেন। 

আহা অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর ! এই সমস্ত কথ! শুনিতেও অতি মিষ্ট, 
বলিতেও অঠি মিষ্ট কিন্তব__ 

কিন্ত আবার কি? 

কিন্ত এই আস্মভাবে স্থিতি কি সহজে হয়? 
না হইলেও উগ্র পুরুষার্থ দ্বারা ইহা! লাভ করা বায়। কোন্ সাধন] দ্বারা 

ইহাকে লাভ করা যায়? 

প্যদেবৈষ বৃণুতে”__ যাহার উপর ইনি অনুগ্রহ করেন__ 

প্য্ত প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টমর্হতি”__যাহার উপরে ইনি এ্রসন্ন হন 

তাহাকেই ইনি. দেখা দেন। 

কাহার উপরে ইনি প্রসন্ন হন? 

যিনি ইহার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করেন । 

আক্ত! পালনে প্রাণপণ করিতে হইলে কি কর! চাই? 

চাই ভোগ ত্যাগ। অনাত্মাকে মানুষ ভোগ করিতে ছুটে। আত্মা 

ভিন্ন অন্ত কিছু দেখা, অন্ত কিছু শৌনা, অথবা কোন প্রকার শরীর ভগ 

করা_আহার নি্তরা কোন কিছু ভাললাগা মন্দলাগা থাকিতে থাকিপ্তে 

আত্মময় হওয়া যায় না। ভোগ কি মানুষ. বুঝুক, বুঝিয়া -ভোগ ত্যাগ 
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করুক-_যখন ইহা! হইবে “ভুগি ভোগা ন রোচন্তে স জীবনুক্ত উচ্যতে”__ 

সকল ভোগে অরুচি হইলে তবে আত্মা হওয়। যাইবে | 

পারিবে ত্যাগ করিয় গ্রহণ করিতে ? 

আহা! যতদ্দিন স্থখ দুঃখের অনুভব থাকে ততদিন পাওয়া হয় নাই, 
যতদিন আমি আমার থাকে ততদিন পাঁওয়1 হয় নাই। হরি হরি-__-তোমার 

শরণাপন্ন না হইলে তোমাকে পাওয়া যাইবে না। তাই (একদিকে সর্বদা 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভোগত্যাগের জন্য আজ্ঞা পালন 

করিতে করিতে প্রার্থনা । এই কর তিনি কৃপা করিবেন। 

উপসংহারে বলি-ফিনি তাহার কৃপা পাইবার জন্ত, কি লৌকিক 

কি বৈদিক সকল প্রকার কর্মে, সকল প্রকার বাক্যে, সকল প্রকার ভাবনায় 

তাহীকেই ডাকেন, নমোনমঃ করিতে করিতে মনে মনে তাহাকে স্মরণ 

করেনঃ একবারও ডাক আর স্মরণ করা বিস্মৃত হন না, যিনি তাহার 

মানুষ লীলার প্রতিকার্যে তিনি ষে আমাকেই শিক্ষা দিতেছেন, লীলাগ্রন্থকে 

এই ভাবে নিজের সঙ্গে মিলাইয়! রসের সহিত লীল1 চিন্তা করেন, তাহার 

ধামে মনে মনে গিয়া সেই “শিরসিপদনখাৎ সর্বসৌন্দর্ষয সারং* সেই সর্বাঙে 

স্থমনোহরং সেই সর্বব্যাপী স্ব্বশক্তিমান আতর এই তন্ুগ্রাহক ইষ্টমুস্তির 

সম্মুখে ভিখান্ীর মত চাহিয়া! চাহিয়! সকল কথা তাহাঁকেই নিয়ত জানান_এই 
ভক্ত তাহার দিকে চাহিয়া_তীাহার কপ অনুভব করিয়া বলিতে পাঁরেন 

“্যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি নব ক্ষয়ঃ” | আবার ভক্তি করিয়। যিনি তাহার 

অনুগ্রহ বুঝিতে পারেন--আত্মাই আমার ইষ্ট দেবতা-_ইষ্টর্দেবতাই এই সর্ব- 

ব্যাপী সর্বশক্তিমান আত্মা; এই আত্ম! সর্বব্যাপী হইয়াই আমাকে ধর! দিবার 
জন্য, আমার পুজা লইবার জন্য, আমার হৃদয় জুড়াইবার জন্য বৃহৎ হুইতেও 
বৃহৎ এবং অণু হইতেও অণু সাজেন--এই আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন যিনি 

সর্বদ] করেন, সমস্ত ভোগ বজ্ঞন করিয়-সর্বভোগলোলুপতা বিসজ্ঞন দিয়া 

সকল বিষয়ে বৈরাগ্য আনিয়া যিনি আত্মজ্ঞানেরই অনুষ্ঠান করেন, তিনি 

ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে স্বরূপে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান জানিয়া_বৃহতের নিরস্তর 
ভাবনায়---কাক্সনিক ক্ষুন্রকে যথার্থভাবে এ বৃহত্ই জানিয় সর্বদা চক্ষের 

সন্থুথে সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ আত্মাকে ই দেখিয়া দেখিয়া, আপন 

আত্মাকে সপ্ত্বর্গব্যাপী--আবার ত্বর্গ ও পাতালের উপরেও-_ একমাত্র এই 
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আত্মার ভাবনায় ভরিত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন-_-এই জ্ঞানীই বলিতে 
পারেন__“যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধি ন“ মে ক্ষয়ঃ” 

কেমন কিছু ধরিতে পারিলে কি? 

এই হইয়া যাইতে ন1 পারিলেও বিশ্বাসের চক্ষে শ্রুতির কথা ধরিয়! কৃতার্থ 

হইয়! ষাইন্তেছি | কিন্তু আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি- ভক্ত না হইয়া কি 

জ্ঞানী হওয়। যায় না? 

কিছুতেই ন!। আস্মাতে আত্মবিসঙ্জন দিয়া__আত্মাকেই “যদাপশ্ন্তি” 
না কর! পর্যন্ত জ্ঞানী হওয়া যায় না। যিনি জ্ঞানী তিনি ক্ষদ্রত্ব বিঙ্জন দিয়া 

বৃহৎ হুইয়াই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করেন। যিনি ডুবিয়া আছেন তাহার .কি 

সুখ দুঃখের অনুভব হয় ? না এইটি আমি- এইটি আমার--এই আমি আমার 
অন্থভব তার থাকে? বলনা-যদি শখ দুঃখের অনুভব থাকিতে থাকিতে 

জ্ঞানী হওয়া না যায়, যদি আমার হম্ত, আমার পদ, আমার দেহ-_-এই 
আমার আমার ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী হওয়া না যার-_বল দেখি আমি 

চলি, ফিরি, আমি খাই, আমি বেড়াই, আমার মুখ, আমার ছুঃখ--এই 

সখছুঃখের অনুভব, এই আমি আমার অন্থভব কেহ কি নিজে ছাড়িতে 

পারিবে? তবে কেন ভগবান্ বলিতেছেন-_-“মামেব যে প্রপগ্থন্তে মারামেতাং 
তরস্তি তে”? তাই জ্ঞানী হইতে হইলে শক্ত হইতেই হইবে। 

এই সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটি শাস্ত্র বাক্য কি বলিবেন? 

সর্বশীন্নই ইহ দেখাইতেছেন-_ছুই একট! বলি শ্রবণ কর। 

: মৎ ভক্তি বিমুখানংহি শাস্ত্রগর্ভেষু মুহতাম্। 

নজ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্তাৎ তেষাংজন্মশতৈরপি ॥ 

ভগবান্ বলিতেছেন-_-আমাতে ভক্তি নাই কিন্তু শান্ত লইয়া নিরন্তর থাকে, 
এইরূপ মুঢ় মোহগর্তেই পতিত হইয়াছে-__ইহার শতঙন্মে জ্ঞ।নও হইবে নাঁ_ 

আর মোক্ষও হইবে না। 

তবদক্তামুতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেপি নো ভবেৎ॥ ্ 
টি 

ভগবানে ভক্তিরূপ যে অমৃত--ইহাই যাহার নাই সে কখন স্বপ্নেও মোক্ষু- 
লাভ করিতে পারিবে মা। 
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লোকে তত্তক্তিনিরতাস্তন্ন্ত্রোপাসকাশ্চ যে। 

বিগ্ভ। প্রাহুর্ভবেভেযষাং নেতরেষাং কদাচন ॥ 

ইহলোকে যে সর্ব্দ1 তোমাকে ভক্তি করে--করিয়া তোমার মন্ত্র উপাঁসনা 

করে তাহারই বিগ্ভ। বা! জ্ঞান জন্মে--যে ভক্তি করে না তাহার কখনও জ্ঞান 

হয় না। 

কতই ত আছে। ভক্তি কর--আর জ্ঞীন লাভ কর-_তখন বলিতে 
পারিবে-_-য1 আসে আস্থক আমার তাতে কিছুই আমে যায় না। 

১৩৩৭ সাল। পৌবসক্রান্তি | 

যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তমৃ। 
চিত্ত বাঁর ব্রন্মে রমণ করে তারই আনন্দ, আনন্দ, নিশ্চয়ই আনন্দ। তুমি 

আমি “অল্প*লইয়! ভাবি-_আ'নন্দ পাইলাম । কিন্তু সেটা আনন্দ নহে । 'জানন্দের 

আভাসে প্রলেপ দেওয়া ছুঃখ মাত্র! “'রদ্ধই”_ বৃহৎ আনন্দ। ভূমাই 

আনন্দ। শ্রুতিও বলেন__ 

“যে! বৈ ভূমা তৎ স্থুখং নাল্সে সুখমস্তি 
রসি 

ধিনি ভূমা, ধিনি অপরিসীম, তিনিই সুখ-_অন্পে সুখ নাই। চিত্তকে দেখ, 

দেখু দেখি চিত্ত কি লইয়া মাতিয় আছে? অল্প না ভূমা? 

.- ব্রহ্ধ, আত্মা, ভগবান সকলগুলিই সীমাশৃন্ত চৈতন্েরই নাম। পার্থক্য 

কৈবল উপাধিতে | 

চিত্ত আত্ম। লইয়া থাকে, না অনাত্ম! লইয়া! রঙ্গ করে, সর্বদা ইহা লক্ষ্য 

কফিতে হইবে। 

আত্ম! ও অনাত্ম_চৈতন্ত ও জড় ইহা৷ লইয়াই জগৎ। চিত্ত যখন অনাত্মা 

লইয়| থাকে তখন চিত্ত হইতে অনাত্মার চিন্ব| দূর করিতে হইবে,ইহাই সাধনা । 



যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্রম্। ৩৪৩ 

অনাত্মার চিন্ত! দূর করিতে হইলে একদিকে অনাস্মার বিচার করিয়া নিশ্চয় 
করিতে হইবে, অনাম্মাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল, _-অনাত্মা সমস্ত 
দোষের আকর। অনাত্মার দোষ দর্শন করিয়া অনাত্মাতে অভিমান ত্যাগ 

কর, সর্বদ1 অনাত্মাকে অগ্রাহ্া কর,অভিমানশূন্ত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত 

হও এবং অন্তদিকে আত্মার শ্রবণ মননাদি কর। 

জগৎটা অন্তদষ্টিতে ঈশ্বর আর বহিদৃরষ্টিতে তৃণবত, পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা 
ইহ! নিশ্চয় করিয়া চিত্ত-স্পন্দন-কল্পনাতে বিচলিত হইও না। প্রথম গ্রথম 

যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহ| অনিত্য ইহা নিশ্চয় জানিয়। ছুঃংখ সহা করিতে 
করিতে যখন দেখিবে জগৎ তোমাকে সুখ দুঃখে বিচলিত করিতে পারে না; 

যখন বিচার দ্বারা এবং বিচারের প্রয়োগদ্ধারা দেখিবে, তুমি স্থুখে ছুঃখে ধীর 

অবিচপিত হুইর়1 রহিয়াছ, তখন তুমি অমরত্ব লাভ করিবে | 

একদিকে যেমন অনাত্মার বিচার করিবে অন্ত দিকে তেমনই সমকাঁলে 

আত্মার কথা শ্রবণ করিবে, শুধু শবণেই সব শেষ করিও না। আত্মার কথ। 

শাক্সমুখে গুরুমুখে বাহা শ্রবণ করা হইল, তাহার নিত্য মনন চাই। তার পরে 

ধ্যান। এইরূপে অন্তদিকে শ্রবণ মনন নিদ্দিধ্যাসন চাই | 

চিত্তকে ব্র্গে রমণ করাইতে হইলে ব্র্ধই যে সমকালে, নিগুণ, 

সগুণ, আত্মা ও তাবতার, ইহ! বেশ করিয়া শ্রবণ মনন চাই । তারপরে ঠৈতন্তের 
সাধনার জন্ত নাম অবলম্বন কর, রূপচিস্তা কর, গুণের ভাবনা কর, সর্বশেষে 

স্বরূপ ভাবনা কর। এই ভাবে একদিকে ঈশ্বর ভাবনা প্রবল কর 

এবং অপরদিকে অনাত্সার চিন্তা মন হইতে দূর কর--এই সাধনা করিতে 

পারিলেই চিত্ত ব্রঙ্মে রমণ করিবে । তাই বল! হইয়াছে__ 

যোগরতে। বা! ভোগরতো বা সঙ্গরতে। বা সঙ্গবিহীনঃ | 

যন্ত ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥ 

যৌগ, ভোগ, সঙ্গ, অসঙ্গ কোথায়, যদি চিত্ত ব্রক্ধে রমণ করে? চিত্ত 

যাঁর ব্রদ্মে রমণ করিল, তাঁরই আনন্দ, আনন্দ আনন্দ নিশ্চয়ই | র্ 

শুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দ--তাহ! কথায় বলা যায় না| চন্দ্রমা জ্যোৎমায় জড়িত 



৩৪৪ _ উগুসব। 

সব জ্যোত্ন্া ভিতরে, বাহিরে একটাও কিরণ ছড়াইতেছে কিনা কে 
দেঁখিবে ? 

অনন্ত তেজোরাশি ! আরও উপরে চন-'দেখিবার লোক নাই। “্যন্ন 
বেদ বিজানস্তি, মনে যত্রাপি কুন্ঠিতম ন যত্র বাক প্রভবতি*। কথায় ৰল। 

যায় না, মন ধারণ করিতে পারে না) বেদও জানেন না। বলিবার কথা 

নাই। বলিতে গেলে বলিতে হয়, তেজের সমুদ্র! তথাপি বলা হয় না। 

কোটা সৃর্য্যপ্রতিকাশ, কোটা কৃধ্য এককালে উদ্দিত হুইলে যত তেজ-: 

কিন্ত সে তেজে দগ্ধ হয় না। কারণ উহা পচন্ত্রকোটা স্থশীতল: 1” বলিতে- 

ছিলাম, অনম্ত তেজোরাশি। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেন সব 
আছে কিন্ত এক মহাপ্রকাশে অপ্রকাশ হইয়! রহিয়াছে । 

ব্রহ্ধ বস্তর আভাস পাইতে হইলে, ছুইটা ক্রুম অবলম্বন করিতে হয়, সৃষ্টিক্রম 

ও সংহারক্রম | সাধারণ বুদ্ধিতে সংহারক্রম আশুফল প্রদান করে। এই 

প্রবন্ধে সমস্ত অনুক্ঞ1 নিজের চিত্তকে লক্ষ্য করিয়! বলা হইতেছে । 

পুর্ব্বে মোটামুটী ছুই একটা কথা স্মরণ রাখ । সমস্ত শাস্ত্র মন্থন কর, ছুইটা 

বস্ত মিলিবে। একটা চৈতন্ত একটা জড়। চৈতন্তটী সত্য। জড় ইন্ত্রজাল। 
চৈতন্ত নিত্য। জড় ভ্রমকালে আছে, ভ্রমভঙ্গে নাই | চৈতন্ত আপনাঁকে 

আপনি জানেন এবং সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত ভ্রম, সমস্ত জড়কেও জানেন। 

জড় আপনাকে আপনি জানে না আপনি পরকেও জানে না। 

চৈতন্তের নাম-_ ত্রহ্গ, পরমাত্মা, ভগবান, জীবাত্মা, পুরুষ । 

জড়ের নাম-_মাঁয়া, অবিগ্যা, অজ্ঞন, প্রকৃতি, বিমর্শ, মন, দেহ, জগৎ 

ইত্যার্দি। “আমি” এই বাক্য, যথার্থতঃ বাহাকে লক্ষ্য করে তাহাই চৈতন্ঠ | 

আরও পরিষ্কার করিয়া কলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহার নাম, বোধ বা 

অন্ুভব। চৈতন্ত বা পরমাত্মা, নিজ বোধরূপ । 

একটী দৃষ্টান্ত লও। বাল্যকালে যে “তুমি” উলঙ্গ হইয়৷ বেড়াইয়াছ 
এখনও সেই “তুমি” | কিন্তু তোমার সমস্তই পরিবর্তিত হইয়] গিয়াছে । ছোট 

ছোট হাতগুলি, বড় হইয়াছে কচি মুখ পাকা হইয়াছে । ক্ষুদ্র উদ্দর বুহৎ 

হইয়াছে। বাহিরের অঙ্গ সমস্তই পরিবন্তিত হইয়াছে । ভিতরে দেখ, সে 

মন্ত্রনাই সেবুদ্ধি নাই। তথাপি এখনকার “তুমি” বাল্যকালের তুমি 
ফিরূপে? «আমি” বলিলে তখনও ষে অনুভব হইত, আমি বলিলে এখনও 

সেই অনুভব হয়। এই সর্বব্যাপারে অনুস্যাত "আমি, সেই বন্ত সুচনা করে। 



_যস্য ্গীপি.রসতে চিত্ত. ৩৪৫ 
“ আরটক নিও দিকে - বক্ষব্ততে রণ করিবার, ইচ্ছা হইলে, আনেক 

প্রকারপথ স্সাছে, দেখিতে পাওয়া/বাঘ। যোগ একটি, পথ: চিত্ত, ধারণ? 
খ্যংল, এবং সন্ধি অবস্থা! লাভ-করিতি না পারিলে যোগু সিষ্ধ হয, না। কোন 
একটি, বিয়ে ধ্যান, ধারণা সমাধি করার নাম সযম। গুধু আতপ তব ৩. 
দি ভক্ষগে সমাধির পথ পরিষ্বার হয় মাত! রি 

শা হৃদয়, কুটস্থ ইত্যাদি স্থানে চিত্তধারণাকে ধারণ| বলে। " হৎপুঞ্জী- 

কার্োসনদশ্চি্থাপনং ধারণ11” ধারণা অভ্যাস হইলে ধ্যান। পপ্রযত্ং” 

ব্যতিরেকে_ আপনা হঈতে যখন চিত্ত ধ্যের বিষয়ে বারম্থার ছুটিতে থাকে 
তাহাকে ধ্যান বলে। “একত্র ধৃতন্ত চিত্তস্ত ভগব্দাকারবৃভপ্রবাহো হস্তর!- 

স্তাকার প্রত্যয়ব্যবস্থিতে! ধ্যানম্”। ধ্যানের পর সমাধি। সর্বদা ধ্যেয় 

বস্ততে আবদ্ধ থাকার নাম সমাধি। ধ্যান গাঢ় হইলে চিত্তবৃত্িও অনুভূত হয় 
ন1। ধ্যেয় বস্তুটি মাত্র থাকিয়! যায়| ইহাই সমাধি! “সর্বদা বিজাতীয় পরত্য়া- 

নস্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ1” 

চিত্তের একাগ্রতা ও নিরোধ অবস্থায় সংযম হয়। একাগ্রতা, ও নিরোধ 

ভিন যোগ হয় না। ক্ষিপ্ত মুঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগ হইতে, পারে, ন|। 
মনে কক! যাউক, কুটস্থজ্যোতিতে ধারণা ধ্যান সমাধি হইতেছে । “জাত 

“জগান্তিঃ* বা “জ্যোতির্ময় মুক্তি” দেখিতেছি। ইহাতে আমির অনুভব, 
মুস্তির অনুভব এবং শুধু শুদ্ধবোধঃ এই তিনটা আছে। যখন “আমি” ও 
নমুন্তি* এই ছুইটা ভিত্তিস্বরূপ বোধে লীন হইয়া! যায়, তখন নিজ বোধরূপ 

বাগ -অবশিষ্ট পাকে, তাহাই ব্রহ্গকে সুচনা করে। বুখিত ফোগী' এ অবস্থা" 
চ্ুত হুন। অন্ত একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আমি তোমায় দেখিতেন্ছি.! 

প্রানে আঙ্গি আছি, তুমি আছ, এবং দৃষ্টিরপ জ্ঞান আছে। মন একা গ্র 

ইইতল 'অঞ্মি” থাঁকি না, “তুমিও” থাকে না, থাকে জ্ঞান। ব্রদ্ধ এইজ্ান 

শা অনুভথধন্বপ্নুপ | এ জ্ঞান আবার নিত্য--ভৃত, ভবিষ্যৎ,বর্তমান,সকব কালেই 

ছিল সঙ্গ কালই আছে,সকল কাচলই থাকিবে ব্রন সর্বব্যাপী । সমুদ্রে তরঙ্গ 

উঠে, তার তলেও জ্ঞান আছে। একটা পিপীলিক। চলে, তাহাও জ্ঞানের 

সীমামধ্যে 7 যাহা কিছু হইডেছে? হই এবং হইবে, জানের বাহিরে কিছুই 

নহে। কান যেমনপ্গন্তা)' সেইগদারন্দ ্ববপণ এই্জন্ত তরদ্ধবস্তর তিন 

০ 



৩৪৬ ১. উ্সব1- 

বিশেষণ দেখা ৮ সৎ চিৎ, আনন্দ ; বা, আন্ত, তাছি। কিন “এই 

যচ্চিদান্ন বন্তর শ্বরূপের.নাম ও রূপ নাই । 

' '্রক্ধ আছেন এটুষাত্র বিশ্বাদ কর--কোথায় আছেন, ফিরূপে 'আছেন, 
র্লিচার কর, পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। নিজের দেহ অপেক্ষ! 

নিকটের বস্ত কিছুই নাই। ব্রহ্ম আছেন সর্বত্র, এই দেহেতেও; আছেন। 
দেহের কোন বস্তটা ব্রহ্ম? দেহের মধ্যে যাহা যাহা আছে বিচার কর; 

দৌথিবে আকাশ ও তজ্জাত কাম, ক্রোধ; লোভ, মোহ ভয়; বায়ু এবং তজ্জাত 

চলন, বলন , ধারণ, প্রসারণ, আকুঞ্চন? তেজ এবং তজ্জাত ক্ষুধা, তৃষ্টা 
আলল্ত, নিদ্রা ও ক্লাস্তি; জল ও তজ্জাত শুক্র, শোনিত, লাল, পিত্ব ও 

“স্থেদ। এবং পৃথিবী ও তজ্জাত অস্থি, মাংস, ত্বক, নাভি, ও রোম-__ এই ২৫টী 

পদার্থ আছে। ইহাদের সমগ্রীকে স্থুল দেহ বলে। স্থুল দেহের আবার নাম, 
জাতি, বর্ণ, আশ্রম সম্বন্ধ পরিণাম জন্ম মরণ ইত্যাদি রহিয়াছে | ইহাদের 
সকলগুলিই তর তন্ন করিয়া! বিচার কর, কেহই ব্রদ্ধ নহে বুঝিবে। অথচ 

বদ্ধ হইতে এই সমস্ত ভ্রান্তি ভাসিতেছে । এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ আমি নহি 
আমারও নছথে। অথচ আমি আছি 1? আমি ইহাদের জ্ঞাত] বা পর্টা। 

স্থূল দেহের পর হুস্ম দেহ। পঞ্চ কর্েক্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির, পঞ্চ প্রাণ 
ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট হুস্মদেহ। ইহার প্রত্যেকটির বিচার কর-- 

্ দেখিবে রঙ্গ নাই | অথচ “আমি” ইহাদের সত্তীও জানি ইহাদের অভাবকেও 

জানি | 

এই আমি” কি? সুল ও সুঙ্স দেহের সমস্ত অবয়ব বিচার. করিয়া 
এক্সামি" - দেখিতে পাইলাম না। অথচ বুঝিতেছি “আমি” বলিয়। . একট! 
কিছু আছ্ে। এই যে “আমি” কি, আমি জানি না রূপ. অজ্ঞান, 

'ইন্থাই.. কারণ শরীর | কারণ শরীর পর্যন্ত ব্রন্ধ বস্তু ধর। গেল: নাঃ অন্থসন্ধান 
'রুরিলাম, 'অথচ....্রহ্ধবস্ত পরিপুর্ণ। পরিপুর্ণের মধ্যে অন্ত একটি, ভিলের$. 
থাকিবার স্থান হয় না। তবে ব্রন্মস্থচিকচ্ছিদ্রে. জগৎরূপ রী, চুল্িতছে 

 কিরুপে ?- 

শকরদবজানী | জ্ঞানীর প্রশ্ন এ 
স্পা চর 

১৪ 
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বস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তম্। | ৩৪৭ 

পরিপূর্ণ বন্ধ আছেন। নিগুপ ত্রদ্ধে নিগুণা শক্তি জড়িত। শক্তি ও 
শক্তিমান এক হইয়া মিশিয়। রহিয়াছেন। ইহা আননন্বরূপ। নিয়তিবশে 
ব্রদ্দের নিজ শক্তির উপর ঈক্ষণ হইলেই শক্তির শ্ষুরণ হইল। 
সম্বন্ধে স্ফুরণ, হক্ষণ ও স্ষ্ট, প্রায় এক কথা, যদিও সৃষ্টির ক্রম আছে। 
মণির ঝলকের মত আপন ঝলক দেখিয়া “অন্য কিছু কি” বলিয় ভ্রম 

উৎপন্ন হইল, ইহাই মায়ার কার্ধ্য | - 

একগাছি দড়ী অর্ধ অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু হইতে চিত 
বাহির হইয়া দেখিতেছে কিন্তু অন্ধকারাবৃত রজ্জু পর্যান্ত পৌছিতে পাঁরিতেছে 
না। ভ্রম হইতেছে। অন্ধকারটি মায় বা অবিষ্তা। ইহার ছুই শক্তি-। 
এক শক্তি আবরণ করিয়াছে । ইহ! আবরণ শক্তি। আবৃত হইলে পদার্থ 

যে অন্তরূপ দেখায়- রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম-যে শক্তি দ্বারা জন্মে, তাহাই. 
বিক্ষেপ শক্তি | 

আর কিছুই নাই। এই “নাই”কে কিছু আছে বলিয়া ধে মনে করে 
তাহাই মায়া। প্মা” অর্থে নিষেধ এবং “আ” অর্থে অন্তি। ধাহা নাই 
তাহাই আছে, এইনপ জ্ঞান মায়া। জগং নাই, ব্রন্গে হে জগদ্ভ্রম 
ইহাই মায়। | 

সৃষ্টির যাহ! কিছু সমস্ত মারিক। মায়িক জীব মারিক সংস্কার লইয়া 
ব্র্ধে লীন থাকে। ইহা ভিন্ন অগ্ভক কোনরূপে ইহা! প্রকাশ করা যায় 
না। অনন্ত শক্তি বা ব্রদ্ধের এক দেশে এক জগতের শ্দুরণ। এই 
বিন্দস্থানে প্রথম শক্তিজড়িত যে চৈতন্য, তাঁহারই নাম অর্ধনারীশ্বর। 
তাহার উপর শুদ্ধ তেজোরাশি। যাহারা এই তেজকে ধ্যান করেন 
তাহারাই যোগী। 

ধ্যায়স্তে যোগিনঃ সর্কে জ্যোতীবূপং সনাতনং। 

নিগুশ্য শরীরঞ্চ ন মগ্ঠস্তে চ যোগিনঃ | 

শরীরং প্রারুতং সর্বং নিুণিঃ প্রকৃতে পরঃ | 

| গুণেন হা গেছো, নি গন্ভ কুতোদ্ধবেৎ ॥ 

রি রও রি ত্জে ধোগীয় ধোয় বন্ধ, যদিও ধ্যায়ন্তে ঘোঁগিনঃ সর্বে 



৮, 1. 11 উতধ। ২... 

* ০০ স্নুপকতক্কা! কালেম যোগী চ বৈধতা ভবে” | 
চিত্ত তেজোরাখিমধ্যে গ্রধেশ কর,-দেক্িবে তেজোমন মুর্তি | 

 তেজোহভ্যন্তররূপঞ্ ধ্যায়স্তে বৈষ্ঃবাঃ সদ।। 
দাসানাঞ্চ কুতে। দবান্তং বিনা দেহেন নারদ ॥ 

এই তেজোঘনমুর্তি বৈধবের রাধাকৃষ্ণ, জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমচিস্তং 
্টামস্ন্বরং। ইহাই শাক্তের শিবশক্তি। ইহারা *্চাম্পেয় গৌরার্ধ 
শরীক্ঈকা়ৈ ধপূর-গৌরার্ধশরীয়কায়ঃ 1” ইহাই অর্দানীরীশ্বর। ইহার নিকটে 
চল, তৌদ্দীর সকল ছুঃখ ঘুর হইবে ॥ | | 
বিচ্ছু স্থানে অর্নারীশ্বর । আনন্দ ঘনমৃর্তি। তাল করিয়া দেখ-_গুরু ভিন্ন 
কেছই শ্রই স্থীনে তৌমাকে উঠাইতে পারেন না দেখিতে দেখিতে আনন্দ মন্ত্র 

হুইতৈছ - শ্ববাচার্ধ্য নিজ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়! বপিতেছেন__ 
যশোদাগীতমধুরৈ মুছু বেদান্তভাষিতৈঃ! 

লালিতঃ গ্রাপিতে নিদ্রাং মুকুন্দইব মোদসে ॥ 

এ আনন্দ কোথায় পাইলে? মুদছু বেদান্ত বাক্য তোমায় কি আনন্দ 
দিতেছে? যশোদার মধুর গীতি শ্রবণে শিশু কৃষ্ণ যেমন আনন্দে ঘুমাইয়া 
পড়িতেন, তুমিও যে সেইরূপ হইতেছ। 
অথবা, পনবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকার স্বসন্বিদাম্। 

_ অস্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দইব খেলসি ॥ 
অথব| নবনীত ভক্ষণ করিয়া শিশু মুকুন্দ যেমন খেল! করেন তুমিও কি নিজ 

চিৎশক্তির রস আস্বাদন করিয়! সেইরূপ খেল! করিতেছ ? তোমার আনন্দ যে 
থরে না_-তুমি কি- | 

| “সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে নিগ্ধাং সর্বাঙ্গ নুন্দরীং 

নিজ শক্তিমুমাং পশ্ঠন্ যহেশ ইব নৃত্যসি 1” 
সমাধি সন্ধ্যায় সিগ্ধা সর্বাঙ্গন্ম্দরী নিজ শক্তি উমাকে দর্শন করিয়া মহেশ 

ধেরূপ নৃত্য করেন তুক্চিও কি সেইরূপ আনন্গে নৃত্য করিতেছ ? 
অথবা-_দৃশ্ঠং নিপীয়গর্পলং পাঁচরিত্বা তদাক্মনি 

| মৃত্যুর পদ প্রাপ্তং কিং নৃত্যসি হরে যথ। ॥ 

* গরলপানেও ৃত্যুঞয় হইয়া হর যেমন..ৃত্য করেন,তুমিও কি দৃশ্য জ্ঞানমার্জন 
দিপ গররী পান করিয়া! নিজ আত্মার দৃশ্যরপ  জগৎ' লয় করিয়া মৃত্যুঞজর হইয়া 
নৃষ্য্ক রিচ? 



ধস্য ব্রচ্মাণি রমতে শচিত্ম। ৩৪৯ 

বিদৃস্থা€নঅর্ধনারীশ্বর | ইহাই গুরসুর্তি। ইহাই পুরুষ, ইহাই রতি! 
চিন! খক্ষপাদপত্মে লাগিয়া থাক-_ওুর ব্রক্গরপ | তুমিও ব্রণ হইয়! যার, 
দুখী হইবে । 

পচ! নিত্য নূতন চাও? নি নুতন আল্স কিছুই নাই. দপ গা 
ভিন্প তত সুন্দর আল্প কি আছে? তত সুমিষ্ট আর ফোথাঁয়? 

বিষয়ের সুখ ত দেখিলে? সাধ কি মিটে না? দেহ তোমার আছে: 

থাকুক কিন্তু দেহে আত্ম ভাবনা কি জন্ত করিবে। 

বিন্দুস্থানে যে সুন্দর গুরমুত্তি দেখিয়াছ, জ্ঞানদ মোক্ষদ সেই গুরুকে পুনঃ 

পুনঃ প্রণাম কর। ভক্তিভরে বল-_. 

্রঙ্ধবিষ্ণুম্বরপাচ মহা রুদ্রন্বরূপিণী । 

ত্রিগুণাত্ুস্বরূপাচ তন্তৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ 

চন্তরকুর্যযাগ্লিরপাঁচ সদ ঘুর্ণিতিলে।চন]। 

স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গা তন্তৈ নিত্যং নমে। নমঃ ॥ 

 . ব্রহ্গাবিষণণ শিবত্বাদি জীবনুক্তি প্রদায়িনী। 

জ্ঞান বিজ্ঞানদাত্রীচ তস্তৈ স্ত্রীগুরুরবে মমঃ ॥ 

তুমি ত শুনিয়াছ, জগদগুরু দেবাদিদেব গুরুকে কি বলিতেছেন। 

গুরুত্ত সর্বশান্তাণামহমেব প্রকাশকঃ । 
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী ॥ 

গয়াগঙ্গ৷ কাশীকাপি ত্বমেব সকলং জগৎ। 

কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়৷ সরন্বতী ॥ 

গোতমী চন্দ্রভাগাঁচ ত্বমেব কুল পালিকে। 

্রঙ্মাণ্ সকলং দেবি কোটী ব্রঙ্গাগুমেবচ ॥ 

নহি তে বক্ত,মহামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরী | 

উত্ত। চোক্তা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকো২হং নগাঞ্জ্জে ॥ 

কথং-ন্বং জননী ভূত্ব! বধস্ত-মম দেহিনামূ.। 

তবন্ঠক্রং মহেশালি অতীতং পরসাত্মমি 



৩৫ লি রি ১ উৎসব । 

** গুরু বিনা সমস্তই বুথ! জানিও । শতবার চেষ্টা কর গুরু স্বীকার না করিলে 

কিছুই হইবে না, জানিও। স্দ্গুরু তোমার মধ্যে যে নিজমুর্তি দেখাইয়াছেন 
-তুমি তাহাই স্মরণ কর, 'তোমার দুঃখ কি? সেই তোমার, তুমি তার। 
দ্নেহের সহিত তোমার কি সম্বন্ধে আছে? এই দেহ স্থুল দেহ, একটু অন্ত- 
মনস্ক হইলে হারাইয়! ধায়, স্বপ্নে থাকে না,মৃত্যুর পরে থাকিবে না, জন্মের পূর্বে 

কোথায় ছিল জান ন1। এই দেহে আবদ্ধ হইয়াছ বলিতেছ? তোমাকে আবদ্ধ 
করিতে পারে জগতে এমন কিছু কি আছে? 

ন পৃথী ন জলং নাগ্মিণ বারু ছ্ৌর্ণ বা ভবান্। 

এবাং সাক্ষিপমাত্মানং চিদ্রপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ 

_ এই জল এই প্ৃথী, এই অগ্নি, এই বায়ু, এই আকাশ-_কিছুই তুমি নও; 
কুমি ইহাদের সাক্ষী চিৎম্বরূপ। তোমায় বীধিয়াছে কে? দেহ কি তোমায় 

বাধিতে পারে ? দেহে আত্মভাবনা করিয়াছ, কিন্তু-_ 

যদি দেহং পৃথক কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি। 

অধুনৈব হুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যুসি ॥ 

বর্ণ, আশ্রম, এসব কি তোমার বন্ধন ? বর্ণের পুর্বে কি বর্ণ আশ্রম জাতি 
ছিল? মৃত্যুর পরে কি থাকিবে? তুমি চির দিন 'আছ, তোমার আবার বর্ণ 

আশম কি? 

নতু বিগ্রাদিকো। বর্ণে! নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ | 
_ অসঙ্গোখসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ 

ধর্্মাধর্ম সুখ দুঃখ ? এসমন্ত কিসের ? 

০. ধর্্াধর্মং ছুখংছুঃখং মানসানি নতে বিভে 

নকর্থীসি ন ভোক্তাসি মুক্তএবাসি সর্বদা ॥ 

কবে: এ ব্য়াদ কেন? কেন: এ কর্তীত্বভিমান? এ কর্তা সাজা ছাড়। 

আপন স্বরূপ মোখ। কর্তৃত্ব ভোভস্ব ভাব ছুটিয়৷ যাইবে-_বিচারে ইহা ছুটে, 



যস্য ব্রঙ্গণি রমতে চিত্তম্। ৩৫১. 

সাধনায় ইহা. দৃঢ় হয়, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে পরিপক্ক হয়--পুনঃ পুনঃ সাধনার 

অভ্যাম কর | ছুঃখ যাইবে সুখী হইবে । 

অহং কর্তেত্যহংমান মহাক্ষ্ণাহিদংশিতঃ। 

নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ 

একো বিশুদ্ধ বোধোহহুম্ ইতি নিশ্চয় বহ্ছিনা। 

প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ স্থখী ভব? 0২ 

”অহং কর্তা” এই বলবান কৃষ্ণ সর্প তোমায় দংশন করিল। বিষের জালায় 
গ্লিয়৷ পুড়িয়া মরিবে। দেখনা কেন, “অহ “মম” বলিয়। সকল ছঃখ শ্যজন 

করিয়াছ। এক্ষণে এক উপায় আছে। পনাহং কর্তা” এই বিশ্বাসরূপ 

অমৃত পান কর। শাস্তির স্নিগ্ধ প্রলেপে তোমার সকল বেদনার উপশম 
হইবে 1% 

স্পা ০০০ পাশা ৯ পিস ৮৯ পি শী বি পপ সত স০৫াপাপির লা 

০২. 

৯ রং ভি ১৩০৭ জনে সাহিত্য পরিষৎ নামক চ মাসিক পত্রিকায় 
| মুত হইয়াছিল অনেকের অনুরোধে ইহ! উৎসবে পুনরায় গুডিত 
হইল। ইতি-_ মরার 

৪7 



সরম্বতী পুজায়। 

(১) 

বিচারে আসিতে পাকে, কিন্তু অনুভবে ? 

কি অনুভবে আসিবে? 

তোমার অন্তগ্রহ। 

ভুনিত সর্বদাই গ্রহণ করিয়াই আছ। তোমার গ্রহণটী ধাহার অনুভবে 

্াসিয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন, তোমার অনুগ্রহ পাইয়াছি। 

অনুভবে না আসিলে অনুগ্রহ বিচারে হইতে পারে কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ 

করে না। 

হুর্য তোমার চক্ষু। চক্ষু দি! মানুষ যেমন সব দেখে, সেইরূপ সূর্য্য চক্ষু 
দিয় তুমি যে তোমার জগতের সবই দেখ । কিন্তু তুমি যে সর্বদা ঈনিচিনা 
দেখ, ইহা! কয়জনের অনুভবে আইসে ? 

এ দেখ এক ভক্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। কি অপূর্ব আহ্লাদ] .. 
গ্ররতি রোমে রোমে আনন্দের তরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে। কেন এই আনন্দ? 
আমার ঠাকুর দেখিতেছেন, ইহা] ভক্ত দেখিতেছেন। আনন্দে চক্ষু অর্ধ নিমীলিত 
হই্য়তোমার দিকেই চাহিতেছে | 

তুমি ও তিনি ভক্তকে দেখিতেছ। তুমি অন্গুলী নির্দেশ করিয়া তাহাকে 
দেখাইয়! দিতেছ,_--দেখ দেখ, কি আনন্দে নাচিতেছে । 

যে অঙ্গুলী গ্রসারণ করিয়া তোমার দাসকে দেখিতেছ সেই অঙ্থুলী শীর্থ দেশ 
হইতে প্রভাতে বৃষ্ষপত্রের জীঁবরণের ভিতর হইতে সহশর কুরধ্যরশ্মির মত রশ্সিজাল, 
সুজির চক্ষে পড়িতেছে_'ার তক্ত কিসে ডুবিয়া কি ধেন হ্যা হৃত্য 

| নারির ক. 



সরস্বতী পুজায়। ৩৫৩ 

সকলকেই এই ভাবে সর্বদ!] দেখিতেছ কিন্তু যে তোমাকে 'লইয় থাকে না 
সে দেখে না ঘে তুমি সর্ব তাহাকে দেখিতেছে | | 

আরও দেখ-_তুমি আঁ্মারপে থাকিয়াও সর্বদা! সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান । 
বৃক্ষ 'লতায়, জলে স্থলে, অশ্বরতলে, চন্দ্রে তারকায়, সুর্য সাগরে, 

পর্বতে নদীতে, প্রতি নরনারারীতে, প্রতি পণ্ড পক্ষীতে, _হুঙ্গ 

ক্ষুদ্র প্রতিজীবে সর্বব্যাপী তুমি সর্বদা বিরাজ করিতেছ। তুমি, 
যেখানে আছ সেখানে অনুভব থাকিবেই কারণ তোমার স্বভাব, তোমার 

অনুভব, তোমার সর্বব্যাপিত্ব, তোমার সর্বশক্তিমন্ত। তুমি কখনও ত্যাগ কর 

না। শ্রুতি এই কথা বলেন। এই যে যানুয চলে ফিরে কিন্তু কয়জন 

অনুভব করে যে সকলের মধ্য দিয় তুমি আমাকে দেখিতেছ | কোথাও তুমি, 

ক্ষুদ্র নও | একটি পিপীলিকার ভিতরেও অনন্ত তুমি । ক্ষুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও 

'ক্ষুদ্রের কার্ধয ও অনন্তের কার্ধয মমকালে ! হায়। ইহা যদি মানুষ অনুভব 

করিত, তবে কি মানুষের কোন ছুঃখ থাকিত? যিনি আমার সমস্ত ভাল 
করিয় দিবার শক্তি রাখেন--যিনি আমার শত দোষ শত পাপ, শত মলিনতা 

ক্ষমা! করেন, যিনি আমার যোগ্যতা না থাকলেও মাম 1কে সর্বদা ভাল বারেন, 

হায়! তিনি সর্বদ] আমার দিকেও চাহিয়া আছেন, টুহ। অনুভবে আসিলে 

মান্থষের দুঃখের কোন কিছু কি থাকে? ছুঃখ আসিলেও মনে হয় তুমি যে, 
দেখিতেছ-_তুমি যে করুণার সাগর-_তুমি জানিয়! শুনিয়! যে ছুঃখ দিতেছ-_ 

এ ছুঃখটার ভিতরে যে মঙ্গল রহিয়াছে । কারণ তুমি গুধু মন্গল__ তোমার মধ্যে 

কোন অমঙ্গল থাকিতে কি পারে? 

লোকে বলে, এত লেখা কেন? পুনঃ পুনঃ এক কথ! বল! কেন? কি 

উত্তর দিব? বলিতে হচ্ছ। হয়--অতি মুর্খ আমি-_-বচনে কত কি বলি__ 
কিন্ত অনুভবে আসে ন! বলিয়া_চরিত্রে ফলিত হয় না বণিয়া, এক কথাই, 
পুনঃ পুনঃ বলি--কেহ শুন্ৃুক. সেটা আমার ভাগ্য । আমি কিন্তু আমাকেই 

বলি। আকাশের মধ্য দিয়! আকাশের মত চক্ষু দিয়! তুমি সর্বদা আমাকে 
 দেখিতেছ, ইহা৷ যদি সর্বদা অনুভবে আসে, তবে কি আর কোন বলা কয় 

থাকে? কিন্তু সর্বব্যাপী ধিনি তিনি নিরাকার। নিরাকার দেখিতেছেন, 

ইহা হুয় বিশ্বাসে । কিন্তু নিরাকারই ষখন সাকার হইয়া দর্শন করেন না শনি 
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দেন, তখন অশ্ররোমোদগম হইয়। ক্ৃতার্থত1 আনয়ন করে। এই জন্ত বৃহৎকে 

ক্ষুদ্র হইতে হয়, 'মাবার ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে পারিলে স্বরূপস্থিতি হয়। 

(২) 

মাসরঘতি! কি তুমি? সরস্বতী কি পরমাত্া--পরমেশ্বর-_-পরমেশ্বরী ? 
পরমাত্ম। ভিন্ন কাহারও উপাসনা নাই। কোন জাতিরই নাই-_-ত৷ হিন্দুই কি, 
আর অহিন্দুই কি? লোকে বলে, হিন্দুগণ পুতুল পুজা! করে। বপে বলুক-_ 
কে কাহাকে কি ন৷ বলে-_তবে কি সে তাহাই হইয়1 যায় ? হিন্দ কোন কালে 
পুতুল পুজা করে না-_-জড়ের পুঁজ হয় না- পুজা হয় চেতনের-_ পুজা হয় 
আত্মার-_পরমাত্মার__বিশ্বনাথের-_বিশ্বেখবরের _ জগন্নীথের__জগন্সরীর-_ইহারা 
কেহই জড় নহেন-তুমি ষেমন তোমার দেহ নও -সেইরূপ। 

ইহার জামীন সর্বজ্ঞানের আধার শ্রুতি । 

শ্রুতি সরস্বতীর কথ1 কিরূপ বলিতেছেন, তাই বল। ইহাইত বলিতে 

যাইতেছি। ছুই একটী আনুষঙ্গিক কথাও শ্রবণ কর-_সকলের সঙ্গে 
তুমিও .কর-_আর অনুভবে আনিবার জন্ত পুজাও কর। ভক্তি না থাকিলে 

পূজ। হয় না, আবার পরিচয় ন। থাকিলে ভক্তিও হয় ন1] 

ভালবাসার অন্ুভবই ভক্তি | ভালবাসার অনুভব না! থাকিলে কৃতজ্ঞতা 

হয় না। কৃতজ্ঞ যে নয়, তার অনুরাগ থাকিবেই বা কি, আর ভক্তি 

পূজা] সে কাহারই বা করিবে? 

আহ]! যদি মানুষ কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হইতে না পারে, তবে 

মান্য কি হইয়! যায়? তুমি কি কাহারও নিকট উপকার পাও «নাই? 
ঈশ্বরের নিকট, পিতা মাতার নিকট, আত্মীয় স্বজনের নিকট, বন্ধু 
বান্ধবের নিকট, সমাজের নিকট, জাতির নিকট, স্বামীর নিকট, স্ত্রীর নিকট 
পুত্রকন্তার নিকট--কাহারও নিকট উপকার পাও নাই? এইরূপে 

বায়ুর উপকার পাও, এই যে পৃ্থী শত্তের উপকার পাও, এই যে বাক্ 
শ্বাসের উপকার পাঁও- ইহার জন্ত কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হইবে মী? 
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আহা! এস এস একটু কৃতজ্ঞ হই এস! কৃতজ্ঞহই এস-_নিত্য কৃতজ্ঞতার 
কথাও .সর্বকর্মারভ্তে ভাবি এস__অনুরাগ সেই দিয়া দিবে। কৃতজ্ঞ 

হওয়াই অন্থরাগের প্রথম রেখাপাত। ক্রমে বীজ, পরে অস্কুর, পেষে 
মহীরুহ। কথ! কও-_-কথ! কও--যখন আর কিছুতে রস আনিতে পার 
না--তখন কথা কও--রস আসিবে। যদি কৃতজ্ঞতা স্মরণে হৃদয়কে 

গলাইতে পার, তবে তোমার যাহা লাভ হইবে, তাহার মত লাভ আর 

তোমার কোন কিছুতেই হইবে না। কি লাভ হইবে জান? ঈশ্বরের 

প্রতি অনুরাগ | ইহা আসিলেই ীবন ধন্য হইল। তখন -_ 

কুলং পরিত্রং জননী কৃতার্থা 

বিশ্বস্তর] পুণ্যবতী চ তেন। 

অপারসচ্চিৎমবথসাগরে সদ। 

বিলীয়তে যন্ত মনঃগ্রচারঃ ॥ 

আরও-_ 

তৎকুলং পাবনং দেবি ! ধন্া তঙ্জননী স্থৃতা। 

তৎপিত| চ কৃথার্থ; স্তাৎ মুক্তাস্তংপিতরঃ প্রিয়ে ॥ 

উ যে বল! হইতেছে ভক্তি করিতে হইবে--ভক্তি সম্বন্ধে শাক 

বলেন-- 

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেষায়াং পরিকীর্তিতঃ | 

তন্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্ত। ভক্তিঃ সাধনভুমসী ॥ 

ইতি গারুড়ে ২৩১ 

ভজ ধাতুর অর্থ সেব1। জ্ঞানিগণ সেবাকেই ভক্তি বলেন। সাধন 

বিষয়ে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি যখন শ্রেষ্ঠ অবস্থায় আসেন তখন শ্রবণ, 

কীর্তন, ম্মরণ, পাদসেবন, অচ্চন, বনদন, দাত, সখ্য, আত্মনিবেদন,-এই 

নয় অঙ্গে দৃঢ়তা হয়। এই সমস্তই আপন ন্বরূপে__অধিষ্ঠান, চৈতন্তে স্থিতি 

' লীভ করিবার জন্ত। সেই জন্তও বলা হয়__ 
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মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী | 

স্বন্বরূপানু সন্ধানং ভক্কিরিত্য ভিধীয়তে ॥ 

সেবা শেষ হয স্বন্বরূপের অবস্থানে । ইন্দ্িয়ানুকুল্যে সেবাও যাহ! শ্বন্বপূপের 

অনুপদ্ধানও তাঁই। বিগোধ নাই--বিরোৌধ দেখিলেই বিরোধ, নতুবা 

নাই । 

(॥ ৩ ) 

মণ্ডপে বিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া যে ঝড় ব্যাকুল হইত, সে আজ 

নাই। কিন্তু তাহার মধুর কণ্ঠের কত সঙ্গীত এখনও যেন বায়,রাশিতে 

ভাসিয় বেড়াইতেছে। 

সে গাহিত-_. 

চাই মা আমি ঝড় হতে। 

আমি আর পারি না থাকতে বাঁধা আমার অহং শৃঙ্খলেতে ॥ 

ষু্রথণচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সন্ম,খেতে 

যাহ “শ্বেতবরণী” নৃত্য কর শশী হুরধ্য লয়ে হাতে ॥ 

এ অহুমিক1 আমার বদ্ধ ম৷ তোমার মায়াতে 

এখন তোমার মায় তুমি লও মা 

আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্বভূতে ॥ 

অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে | 

হয়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র সন্তানের মা লজ্জা তাতে ॥ 

' “*্যাহে নীলবরণী নৃত্যকর শশী কুষ্য লয়ে হাতেগ ইহাই গাছিতে শুনিয়া- 

ছিলাম, কিন্তু 'নীলবরণী”র স্থানে 'শ্বেতবরণী' করিলাম__ কর! কি যায় না? 

« হায় মা তোমার সাহায্যেই মান্য কথা কয়-_তুমিই যে বাগ বাদিনী। 
ছোমার সঙ্গে কথা কওয়ায় যে কত সজীবত। থাকে, তাহ যে অভ্যাস করে, 
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সেই জানে । তবুও যে ভুল হয়, শতবার হয়-_তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়__পাঁমর 
__সীধনা কর-__অভ্যাস কর_-আর হবে ন1। শুধু বিশ্বাস করুক তুমিই আছ-_ 
সর্বত্র সমভাবে আছ--মার তোমার উপরে এই পরিদৃশ্ঠমান যাহ! কিছু 
--নামরূপের যাহ! কিছু তাহাই ভাসিয়াছে_-আবার কালে সবই মুছিয়৷ 
যাইবে-_-থাকিবে তুমি। 'অগাধ সমুদ্রই আছে-_-তাহার বক্ষে কত কত 

জগত দেহ-বুদৃবুদ ভাষে, 'আাবার মিলাইয়া বাঁয়, তাহাতে সমুদ্রের বৃদ্ধিও নাই-_ 
ক্ষয়ও নাই। 

অতি এই ভাবেই মা সরন্থতীর কণা বণিতেছেন। 

প্তজজ্ঞানং ততপদার্থবভাসকম্” ততপদার্থের অর্থ প্রকাশিত হয় বদ্বারা, 

তাহাই জ্ঞান। তৎ পদটী স্বরূপতঃ তুরীর ব্র্দ। যাহার উপাসন। দ্বার! 

তত্বজ্ঞান লাভ হয়, এইখানে তি তাহাই বলিতেছেন। তির কৌশল 

হইতেছে প্রথমেই ধরা ছোয়ার জন্ত সম্খে কিছু স্থাপন করা-তারপর 

তাহা রই স্বরূপ ও রূপ দেখান। 

সরস্বতীর স্বরূপ দেখাইতে গর এঞ্ুতি সেই জন্ত প্রথমেই মায়ের মুষ্ডি 
দেখাইতেছেন-_ 

নীহার-হার-ঘনসার-ন্ুধাকরাভাং 

কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্ | 

উত্তজপীনকুচকুস্তমনোহরাঙ্গীং 

বাণীং নমামি যনস1 বচস! বিভূত্যে ॥ 

নীহার শ্বেতবর্ণ, মুক্তাহার শ্বেতবর্ণ, ঘনসার কপ র শ্বেতবর্ণ আর সুধাকর-- 

চন্ত্র--ইহাদের ন্ায় ধবল কান্তি, ও করুণাময়ী, মায়ের অলঙ্কার হইতেছে 

সৌণার চম্পকমালা, সন্তানের জন্ত মারের অমৃতধারাপূর্ণ স্তন কুম্ত ; ইহাতে ম! 

মনোহরাঙ্গী, এই বাণী--পর৷-পশ্ন্তী-মধ্যম-বৈথরী বাগরূপিণী মাকে বিভৃতি 
লাভের জন্য মনে ও বাক্যে প্রণাম করিতেছি । 

মূর্তিটি সম্মুখে ধরিয়াই শ্রুতি ঝলিতেছেন-__ 

যাঁ বেদাস্তার্থতত্বৈকম্বরূপ! পরমার্থতঃ | | ্ 

নামরপাত্বন] ব্যক্ত] ন৷ মাং পাতু নরস্বতী ॥ ১ 



৩৫৮ উৎসব । 

যা সাঙ্গোপাঙ্গবেদেযু চতুর্থেকেব গীয়তে। 
অদৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তি: স| মাং পাতু সরস্বতী ॥ ২ 
যা বর্ণপদবাক্যার্থস্বরূপেণৈব বর্ততে | 

অনাদিনিধনাহনস্ত। সা! মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৩ 

আধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সমাগীশ্বরী | 
প্রত্যগান্তে বাস্তী য! সা মাং পাতু সরম্বতী ॥ ৪ 
অন্তর্যাম্যাত্মন! বিশ্বং ভ্রৈলৌক্যং যা নিষচ্ছতি। 

রুদ্রাদিত্যাদিরূপস্থ। যস্যামাবেগ্ত তাং পুনঃ | 
ধ্যায়স্তি সর্বরূপৈক1 স! মাং পাতু সরম্বতী ॥ ৫ 

ষ1 প্রত্যগ দৃষ্টিভির্জীবৈবণজ্যমানান্ুভূয়তে | 
ব্যপিনী জ্ঞপ্তিরপৈক1 সা মাং পাতু সরস্বতী ॥৬ 
নামজাত্যাদিভির্ভে দৈয়ষ্টধা যা বিকল্লিত1। 
নির্বিকল্লাত্মন। ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৭ 

ব্যক্তাইব্যক্তগিরঃ সর্ববে বেদাগ্যা! ব্যাহরস্তি যাম্। 

সর্ধকামহুঘ!। ধেনুঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৮ 

মাং বিদিত্বাখিলং বন্ধং নিম থ্যামলবর্মন। | 
যোগী যাতি পরং স্থানং স। মাং পাতু সরশ্বতী ॥ ৯ 

নামরপাত্মকং সর্ব্ং যস্যামাবেশ্য তাং পুনং। 

ধ্যায়ন্তী ব্রহ্দপৈক। স| মাং পাতু সরন্বতী ॥ ১০ 

এই দশটি শ্রোকের সঙ্গে দশটি ক মন্ত্র শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন | ইহাতে 

বুঝিলাম কি? বেদাস্তগ্রতিপাদ্ধ তব কাহার স্বরূপ? স্বরূপে অব্যক্ত হইয়াও 
কে নামরূপে ব্যক্ত হয়েন? অঙ্গ উপাঙ্গ সহ চারিবেদে কে গীত হইতেছেন, 

ব্রহ্ম হইতে অভেদ্দ সেই ব্রদ্দের অদ্বৈত শক্তিই বাকে? বর্ণ পদ বাক্য এবং 

তার্থ রূপে বর্তমান, উৎপত্তিনাশশৃন্তা ( অনার্দিনিধন।) অনস্তা -ইনিই ব| 
কে? সমস্ত আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক দেবতাগণের ঈশ্বরী কে--প্রতিদেহে 

যে আত্মা আছেন ইহ। বলিয়৷ দেন কে? ত্রলোক্যের অন্তরে থাকিয়া কে 

ইহণকে নিয়মিত করেন) রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদি দেবগণ কাহতে আবিষ্ট? 

(দবতাগণ কীহাকে ধ্যান করেন? বুদ্ধি প্রতিবিদ্িত চৈতন্ত দেখিয়া 
জীবাত্ম। কাহাকে প্রকাশ করেন ? 
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কেইব। জীবচৈতন্তের অনুভব সীমায় আগমন করেন? কে সর্বব্যাপিনী 

ভ্ঞপ্তিরপা ? নির্বিবিকল্নস্বরূপ। অব্যক্তা কে? নামজাতি ইত্যাদি অষ্টবিধরূপে 

ব্যক্তাই বকে? সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথায় কাহার কথা কীর্তন 

করিতেছেন ? সর্বকামধেনুস্বপ। কে? যোগিগণ কাহার প্রদত্তজ্ঞানের 

সাহায্যে অখিল সংসার বন্ধন উন্মথিত করেন? করিয়। নির্শল পথ দিয়। 

পরমস্থানে গমন করেন। 

নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্ব কাহার উপরে ভাসিয়াছে? নিখিল বিশ্ব 

কাহারই বা স্তব করে? অদ্বিতীয়! ব্রহ্ম রূপ! এই দেবীই বাকে? আহ! 
এই সরস্বতী কে তা বুঝিলে কি? 

নিগুণ সগুণ হইয়া সর্ধব্যাপিরূপে যিনি--যিনি সর্বশক্তিমান্ বা শ্তিমরী_- 

ইঙ্াীকে লইয়া যিনি থাকেন বা থাকিতে চান--তিনি তাহাই করুন। নিতান্ত 
বুদ্ধিহীন আমি__-আমার কিন্ত আকাশের মত তোমাকে দিয়! ভরিত হওয়! হয় 

না। নিরাকার দ্বার! বুদ্ধির তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু শুধু বুদ্ধির তৃপ্তিতে আমার 
হয়না। নিরাকার ধরিতে গিয়া! সাকার আমি, আমার চক্ষু জলে ভরিয়! যায় 

না, আমার সাকার দেহ রোমোদগমে পুলকিত হয় না_আমাঁর বক্ষের 

মধ্যে এই যে হৃদয়টা আছে, এটা আনন্দে নাচিয়! উঠে না। নিরাকার 
আকাশ স্বরূপ হইয়াও যদি কেহ আমার মত চক্ষু ধরিয়া আমার দিকে দৃষ্টি 

না করেন, আমার চক্ষু ষদি সেই কুস্কুমাসবঝরী মকরন্দের-__সেই লাক্ষা রসাভ 
পরমামূতের নির্ঝর রূপ রসের- মধুর ইন্দুমকরন্দ শীতল রাঙ্গা পা হুখানিতে 

না পড়ে--আর সেই দয়মান দীর্ঘনয়নে যদি আমার এই ক্ষুদ্র নয়ন অর্পিত ন। হয়, 
তবে আমার বুদ্ধি ও হৃদয় ত এক সঙ্গে তৃপড হয় না। 

শুধু বুদ্ধির তৃপ্তি বাঁ শুধু হ্রদয়ের তৃণ্তি--ইহ1! আধাআধি | এইজন্ত বৃহৎ 

যিনি- অতি বৃহৎ যিনি-- সর্বাপেক্ষ। বৃহত্তম যিনি--তিনি ক্ষু্জ হইয়া ধরা দিয়] 

থাকেন--আবার ক্ষুদ্র হইয়৷ ধর! দিলেও তিনি আপনার বৃহত্তম ভাব কখনও 
ত্যাগ করেন না। তাই এই নিগুণ সগুণ বিশ্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই মন ষাহাঁতে 

একাগ্র করিতে হইবে, সর্বকল্যাণদায়িনী শ্রতিজননী তাহাকে ধরিয়াই 

স্বরপের নিগুণ সগুণ বিশ্বরপ আস্মার__উপাসনা করিতে বলিতেছেন। 

উপাসনা করিয়া--বুহতের সঙ্গ করিয়া ক্ষুদ্র তোমার কাল্পনিক জীবাস্মাক্র 
পরমাত্মা করিয়। ভাবনা কর আবার পরমাত্মাকে এই সুন্দর মুত্তি ধরিয়া তোমার 
উপান্ঠরূপে ভজন। কর । 



৩৬৪ উত্সব । 

তবেই হইল তুমি যাহাকেই কেন না উপাসনা! কর তিনি সকলের 
উপাস্ত । সত্য কথা, তথাপি মম সর্বন্ঃ রামঃ কমললোচনঃ_-তথাপি আমার 

উপাস্তই এই হইয়া আজ সাজিয়া আসিয়াছেন_-ইহ1] বলিতে বলিতে 
এই মায়ের উপাসন! করিয়াই দেখ কি হয়? 

মা! তুমি ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী--আবার অবিগ্ভারও বট--আমাদের 
অবিদ্যা দূর করিয়া তোমার অঘোরা মূর্তিতে আমাদিগকে তোমার পুজা 
করিতে দাও । হিংস! দ্বেষ, 'বষাদ কলহ, জয় পরাজয় সব দূর করিয়৷ আমরা 

যেন তোমাকেই দেখির। সর্বত্র শান্তিই দেখি। ভিতরে শান্তি রাখিয়া 

ভিতরে তোমাকে দেখি! ব্যবহার পিদ্ধির জন্য যেন ক্রোধ মোহ ও কামের 

ব্যবহার করিয়। ধন্ত হইয়া! যাই-_-তোমারই কথ পক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ 
ব্যবহারার্থসিন্ধয়েশ ইহ! আমাদের যেন তোমার প্রসাঁদে হইয়] যায়। 

মায়ের পুজার জন্ত সকলই আয়োজন করিতে হয়। যাহা বলা হইল, 
তাহ! সকলেই ত করেন--প্রথমে ইহা করিয়া বাহিরের পুজাও করুন। 
মানস পুজা! না করিয়] বাছিরের পু্জী করিলে কি পুজা হয়? বুঝি ঠিক ঠিক 
হয় না। উপসংহারে মা সরম্বতীর পুজা কে কে করিয়াছিলেন, কেনই ৰা 
করিয়াছিলেন, তাহার কিছুও উল্লেখ করিতেছি । কারণ পূজা! করিব কোন 

প্রয়োজনে-_ইহারও কথা কিছু আলো5ন! করা ভাল! 

ভগবান্ সনৎকুমার বখন শ্রীভগবান ব্রক্মাকে জ্ঞান কি জিজ্ঞাস! করিলেন, 

ব্রহ্ধী তখন জড়বৎ হইয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলেন না। পরমাত্ম! শ্রীকৃষ্ণ 

তখন ব্রহ্মাকে সরম্বতীর স্তব করিতে বলিলেন । ব্রহ্মা মা সরম্বতীকে 

প্রসন্ন করিয়। সনতকুমারকে জ্ঞান কি বুঝাইলেন। 
বন্ুন্ধর1 যখন অনস্তদেবরে জ্ঞানের কথা গিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি 

নিজে কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ভগবান কশ্তপের আজ্ঞামত 

সরম্বতীকে স্তব করিয়া তিনি বসুন্ধরার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন। 

ভগবান্ ব্যামদেব যখন ভগবান্ বালীকিকে পুরাণ সুত্র কি হইবে জিজ্ঞাসা 
করেন তখন বান্মীকি ম! তোমাকেই স্মরণ করিয়! তোমার প্রপ।দেই ব্যাসদেবকে 

পুরাণ রচনার সুত্র ধরাইয়1 দিয়াছিলেন। 

, ভগবান্ বান্মীকি ষে প্রথম শ্লোক রচনা! করেন এবং ক্লোকে রামারণ- 

কথামূত বর্ণন। করেন, তাহ? ব্রহ্মার বরে দেবী ! তোমারই অধিষ্ঠানবশতঃ | 

ব্যাদদেব ভগবান্ বাল্সীকির নিকট হইতে পুরাণ সুত্র জানিয়! বহুবর্ষ ধনিয়া 
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পুরে দেবী সরথ্থতীর উপাপনা করেন । ভগবতীর কপাতেই তিনি কান্ত 

'হুই্য়াছিলেন । 

প্রীপার্ধতী যখন মহাদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন দেবাদি- 
দেব “ক্ষণং ত্বামেব সঞ্িন্ত্য তন্তেজ্ঞানং দদৌ বিভু” | তুমিই পরমাস্মার জ্ঞানশক্তি। 

তাই মা! দেবাদিদেব ক্ষণকাল তোমাকে চিন্তা করিয়াই জগজ্জননী পার্বতীকে 

জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছিলেন । 

. জুরপতি ইন্দ্র ষখন ভগবান বৃহস্পতিকে শন্বশান্ত্র এবং তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা 
করেন, তখন বৃহস্পতি পুক্করে সহঅ বংসর মা তোমার ধ্যান করিয়াই সুরেশবরের 

ইচ্ছ। পূর্ন করিয়াছিলেন । গুরু শিষ্যকে যাহা শিক্ষা প্রদান করেন, মা 

বাগবাদিনি ! তোমার ক্পাতেই, গুরু ও শিষ্য উভয়েই কৃতার্থ হয়েন |' 

তোমাকে আমাকে ত কত লোক কত জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করে, মা! 

আমরা বিগ্তারূপিণী তুমি তোমাকে কখন স্মরণ করি_-ন1 ম্মরণ. করিবার 

আবশ্ত কত। অনুভব করি? তোমার শরণাপন্ন হইয়] যা তা বলিয়া! আমাদের 

উপদেশের সুফল ফলে কি? ফলেনা_-ফলে কৃফল। 

যখন হরিহর ব্রঙ্গা তোমার শরণাপন্ন হন--তখন আমাদের আবার কথ 

কি? আমর! অহস্কারবিমুঢ়াত্ম। হইয়৷ যখন সর্বদাই নিজের অনিষ্ট ও অপরের 

অণ্তভ করিতেছি, তখন তোমার ক্্পা না হইলে যে আমাদের কোন ইষ্টই 

হইতে পারেনা, এ. বোধ কি আমাদের আছে ? বিদ্যা অর্জনে তোমাতে 

প্রয়োজন, কাহাকেও কিছু উপদেশ করিতে হইলে তোমাতে প্রয়োজন, কোন 

কিছু বুঝাইতে হইলে তোমার প্রয়োজন__অহে! ! জননী আমাদের সুবুদ্ধি প্রদান 

কর, আমাদিগকে মা আশীর্বাদ কর যেন তোমার চরণ স্মরণ ভিন্ন আমর! 

আর কিছু না করি। আরও কত দৃষ্টান্ত আছে--আমরা আরও ছুই একটির 

উল্লেখ করি। 

বেদের খবি আশ্বলায়ন তোমীয় ভজন করিয়া জীবনুক্ত হইয়াছিলেন। পদ্- 

বিদুরথ-মহিষী লীল! তোমার উপাসন! করিয়া নিজে মুক্ত হইয়! ছিলেন এবং 

স্বামীর জন্তও জীবনুক্তি আনিয়াছিলেন--স তোমারই কৃপায়। ্ 

বেদের খষি যাজ্ঞবনধ্য গুরুশীপে স্থৃতিত্র্ট হইয়া, নিরাহারে .সুভ্মূ্ছ রোদন 

করিতে করিতে তোমায় ভজন! করিয়া জোতিঃস্বরূপা তুমি তোমায় দর্শন লাভ 

৫ 



৩৬২ উৎসব । 

করেন এবং নষ্টবিদ)-__নষ্টস্থৃতি _-পুনঃগ্রাপ্ত হয়েন! আমরাও যদি এখনও 

তোমার পুজা করি-_-উপাসন! করি, আর ভগবান্ যাঁজ্ঞবন্ক্যের মত প্রার্থন৷ করি 

জ্ঞানং দেহি স্থৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে। 

ক সং হী সং সং সঃ সস গী ঈং ঈ 

লুপ্তং সর্ধবং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু ॥ 

তবে তোমার কপার হঞ্ত বিদ্যার আবশ্তকতা- জ্ঞানের আবশ্যকতা আমর! 

কখন ন। কখন অনুভব করিতেও পারি। 

এস এস বিশ্বাস রাখ_-ম। আমাদের বিদ/র অধিষ্ঠাত্রীদেশী। ইনি আর 

কেহ নহেন_ইনি পরমেশ্বর পরমাস্মার জ্ঞানশক্তিরই মৃত্তি | 

আমর শেষে ভগবান্ যাঁজ্ঞবন্ধ্যের সরস্বতী পুজার কিছু দিয়া প্রবন্ধ শেষ 
করিতেছি । ভক্তিভরে বেদের মন্ত্রগুলি এবং এই মন্ত্রগুলি মার প্রতিমার নিকট 
পাঠ করিলেও কিছু হইতে পারে কি? 

্গন্বরূপ। পরম! জ্যোতীরূপা সনাতনী 

সর্ববিদ্যাধিদেবী ষ। তস্তৈ বাণ্যে নমোনমঃ ॥ 

ষয়া বিন! জগৎ সর্বং শশ্বং জীবন্মতং ভবেৎ। 

জ্ঞাঁনাধিদেবী যা! তণ্তৈ সরস্বত্যে নমোনমঃ ॥ 

য়! বিনা জগৎ সর্ব মুকমুন্মত্তবৎ সদ|। 

বাগখিষ্ঠাত্রী যা দেবী তান্তৈ বাণ্যে নমোনমঃ 

হিম-১ন্দন-কুনেন্দু-কুমুদ্দান্তোজসনিভ1। 

বর্ণাধিদেবী ষা তস্তৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ ॥ 

ক $ কক ৮ % 

ব্যাখ্যাম্বরূপ। ঘ1 দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা৷ | 

ভ্রমসিদ্ধান্তরূপ। যা তণ্তৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥ 



গৌসাই এর কড়চা। ৩৬৩ 

স্থৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী | 

প্রতিভা কন্ননাশক্ির্াচ তণ্তৈ নমোনমঃ ॥ 

আর কি বলিব--বল মা করুণাময়ী--তোমার যে করুণা সর্বদ! সকল 

জীবের উপরে সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে, তাহা যেন আমরা অনুভবে আনিয়া 

-_-মা তুমি-_-তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে নিত্য শিক্ষা করি। 

গৌঁসাই এর কড়চা । 

দ্বই যুবকের ভারি বন্ধত্ব। ছুই জনেই প্রথম প্রথম একমত ছিল। ছুই 
জনেই বাঁপপিতামহের নির্দিষ্ট পথেই চলিত। একজন কিন্তু ভাবের মানুষ | 
গণ্তীর মধ্যে চলিতে তাহার ক্রমে অরুচি জন্মিল। সে তখন বন্ধুকে বলিল 

ভাই! আমার অত নিয়মের কষাঁকষিতে চলিতে প্রাণ চায় না। আমার 

গ্রাণ ধাহ। বলিবে মন যাহ! বলিবে, তুমি অমনি থে তাহা! বিচার করিতে বলিবে 

ইহাত আমার ভাল লাগে না। 

ভাই কি করিব বল-_ আমারও মনত কতকিই বলে। কিন্ত আমার মনের 

কথ! যদি মুনি খষিদিগের কথার সঙ্গে না মিলে তবে আমার মনের কথার 

মুল্যত আধ দামড়ীও নহে। 

তোমার এ কথা আমি মানিনা। মন যাহা বলিবে তাহ] যদি বিশিষ্ট 

লোকের মীমাংসার সঙ্গে না৷ মিলে তবে আমার মনকেই অবিশ্বাস করিতে 

হইবে এ কেমন কথা? তাহা হইলেত মনের স্বদীনতা কিছুই থাকিলন!। 

তুমি এ আমাকে কি বল? 

ভাই! মনকে স্বাধীন করা অর্থে আমি বুঝি মনকে “স্ব” অর্থাৎ আঞ্জার 

অধীন করা | মন যাহ! চায় তাই এটাকে করিতে দিলে স্বাধীনত। হুয়ন1*_. 

হয় ব্যভিচাঁর। | 



৬৩৪ উতসব। 

আচ্ছা ভাই আমি তোমার ধর্মের বন্ধনে আর চণিতে পারিবনা। আমার 

মুক্ত প্রাণ ও মন যাহ চািবে তাহাই করিব। 

। - ষা তোমার ইচ্ছা । আমি বাধ! দিলে তুমি শুনিবেই বা কেন? বন্ধু বিদায় 

লইবার সময় প্রথম বন্ধু বলিয়! দ্রিলেন ভায়! সোজা পথে যাঁইতেই বলিয়াছি। 

তুমি গুনিলেনা এখন তোমার যেমন রুচি তাই কর। 

বন্ধু চলিয়া! গেল গিয়! মিশিল যে ধর্মে ধর্মের কোন বন্ধন নাই। সে ধর্ছে 

জাতি পাঁতি মাঁন| নাই, ঠাকুর দেবতা মান! নাই, শ্লীলোকে পুরুষে বেশ 
মেশামিশি চলে। বন্ধর বড ভাল লাগিতে লাগিল। খাওয়া দাওয়ার কোন 

নিয়ম নাই--যেখানে প্রাণ চায় যেমন খাঞ্ধ প্রাণ খাইতে চায় বেশ চলিতে 

লাগিল। বন্ধুযুবক। অনেক ধুবতী বান্ধবী মিলিল। উপাসনাতেও বেশ রস 
লাগিতে লাগিল। নারী কণ্ে সঙ্গীতের সঙ্গে উপাসনা বেশ লাগিতে 

লাগিল। 

বন্ধু কিন্ত ভাবের মানুষ | প্রথম প্রথম ভাবের ঘোরে বেশ চলিতে লাগিল। 

কিন্ত কিছুদিন পরে বন্ধু দেখিল-_এ কি হইতেছে? কয়লা ক! ঘরমে যেস্তা 
'শিয়ানা হ্থায় থোড়াবুধ লাগে পর লাগে--থোড়া_জাগে পর জাগে”। 

বন্ধর এই দিকে বরাবর লক্ষ্য ছিল। তার পরে যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ 

বিহার, যথেচ্ছ গল্প গুজব করিতে করিতে মনট। বড়ই যেন অন্ুস্থ হইতে 

লাগিল। রোজ এক রকমের প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে তাহা রস শৃন্ঠ 
হুইতে লাগিল। তারপরে মনের সাঁমনে কোন কিছু ধরিবার না থাকায় শূন্ঠে 
শৃন্টে উপাসনা যেন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিরাকারে হৃদয় জুড়াইল না। 
নিরাকারের সমীপে বস! হইল না। সাকার না হইলে সমীপে বসা যে হয় ন 
তাহা! বেশ স্পষ্ট হইল। তার পরে মনের নিরঞ্কুশ ভাবে অবাধ মিলনে বিলক্ষণ 

ভিতরের দ্বোষ আসিতে লাগিল। কোন কিছুতেই সংষম ন৷। থাকার, 

বিশেষতঃ আহারের সংযম আদৌ না থাঁকায়_নান! প্রকার অনিষ্ট হইতে 

লাগিল। বন্ধুর মধ্যে একট! প্রাণ ছিল। কাজেই এইরূপ স্বাধীনতা আর 
ভাল লাগিল না। আমাকে কেহ চালাইয়া! লউন- এইদিকে প্রাণ ছুটি 
আহা! আমি আমাতেত আর চালাইতে পারিতেছিনা। বন্ধু গুরু অনাবন্তক 

এই মতের বদলে গুরুর আবশ্তকতা৷ বেশ বুঝিল। 



গৌসাই এর কড়চা । ৩৬৫ 

তখন এই বন্ধু সেই পুরাতন বন্ধুর কাছে গিয়া মনের অবস্থ। জানাইল। 
পুরাতন বন্ধুও তাহার ছুঃথে ছুঃখ করিলেন--বলিলেন ভাই কি করিবে বল-_ 

মানুষের পূর্ব পূর্বব সঞ্চিত কর্ম মানুষকে নানা পথে লইয় যায়। তা'ভাই দুঃখ 
করিও ন1। একটা গন্প শ্রবণ কর। 

এক সাপ আর এক ব্যাং ইহ!দের ভারি বদ্ধুতা হইয়াছিল। সর্বদাই এক 

সঙ্গে থাকিত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া! থাকিত ন1। সাপকিস্তু সোজা পথে 

চলিত না । তেড়! বাকা নান। ভাবে চলিত। ব্যাং বেচীরা নিরীহ । বন্ধুকে 

বলিত--ভাই তেড়া বাঁকা ন৷ চলিয়া সোজা পথে চলাই ভাল নয় কি? 

সে কথা শুনিবে কে? সাপ বন্ধুর কথা বড় একট! গ্রাহাই করিতনা। 

বেশ একটু গরম পড়িয়াছে | সাপ হেলিতে ছুলিতে চলিতে চলিতে এক মাঠের 

মধ্যে গিয়া পড়িল। সেখানে কতকগুলা রাখাল ছোড়া খেলা 

করিতেছিল। 

“ওরে একট। সাপরে” বলিয়া! একজন টেঁচাইয়া উঠিল। আর যায় কোথা 

তখন সব ছোঁড়ার। মিলিয় সাপটাকে পঞ্চত্ব পাওয়াইয়। দ্িল। দিয়াও নিস্তার 

নাই। সাপটার মাথায় একগাঁছি দড়ী বাঁধিয়া নিকটে আমগাছের শাখা 
হইতে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিল। সাপ বেচারার মুত দেহ সোজ। হইয়া 

ঝুলিয়। রহিল। | 

এদিকে ব্যাং বন্ধু অনেকক্ষণ সাঁপ বন্ধুকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। 
থপ. থপ. করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সেই গাছের তলায় আসিয়া 
দেখিল যে বন্ধু সোজ হইয়। ঝুলিতেছে। দেখিয়! বড় কাদিল। শেষে এই বলিয়া 
চলিয়া গেল-_“বন্ধু সেই সোজাই হলে কিন্তু সময়ে হলেনা এই ছুঃখই রহিয় 

গেল”। তারপরে পুরাতন বন্ধু বলিলেন-__ভাই তুমিত ফিরিয়াছ। এখনও 

একেবারে সোজা তহও নাই। উপায় আছে। এসআবার লাগি। 

এস। 

(২) 

বাবাজী গিয়াছেন বৃন্দাধনে। সমস্ত দিন আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়] শে 

এক ছত্রে কিছু খাবার পাইয়াছেন। বড় পরিস্রান্ত হইয়া কেশী ঘাটে শেরে 
এক গাছের তলায় একখামি ইট মাথায় দিয়] ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছেন । 



৩৬৬ উৎসব । 

কতকগুলি ব্রজবাসী যমুনার জল আনিতে সেই পথে ষাইতেছেন। তাছার৷ 
বৈরাগীকে দেখিয়া একট, হাসা ইসি করিলেন, বৈরাগী শুনিতে পায় এমন স্বরে 

বলিম। গেলেন- বৈরাগী হওয়াও আছে আবার ই"টকে বালিশ করাও আছে। 
বাবাজীর কথাট! কাণে গেল, বাবাজী বলিলেন তাইত--এ কাজত ভাল হঙ়্ 
নাই। বাবাজী তখন ই'টট! ফেলিয়। দিয়া এঁখানেই পড়িয়া রহিলেন। ব্রজ- 

মায়ীরা ফিরিবার সময় বাবাজীর ব্যাপার দেখিয়া আবার হাসাহাসি করিলেন । 

বলিয়া গেলেন-_বৈরাগী সাজাও আছে আবার অভিমানট,কুও বেশ 

টন্কে।। 

(৩) 

গয়াধামে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইলেন 
তখন রাজা দশরথের শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। ভগবান খধিগণকে নিমন্ত্রণ 

করিতে যাইতেছেন। সীতাকে বলিয়া দিলেন খধিগণ আসিলে তাহাদের 

অভ্যর্থনা করিও। লক্মণকে প্রথমে ফল মুলাদি আনয়নের জন্য পূর্বে 
পাঠাইয়াছেন। 

ভগবান খধিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আশ্রমে পাঠাইতেন। আশ্রমে রাম 
ও নাই লক্ষণ নাই শুধু সীতাই আছেন। কতকগুলি কাষিকে আসিতে 
দেখিয়া! সীতাদেবী একেবারে এক হাত ঘোমটা টানিয়া আশ্রম হইতে বাহির 
হইয়! বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। খধধিগণ আশ্চর্য্য ভাবিলেন। 

খধিগণ সকলে আসিয়াছেন--কাহারও কোন অভ্যর্থনা নাই। কতক্ষণ 

পরে লক্মণের সহিত রাম আসিলেন। খধিদ্িগের পাছ্। অর্থয কিছুই দেওয়! 
হয় নাই-এবং সীতীাকেও সেখানে ন। দেখিয়া ভগবান নিতান্ত 
বিশ্মিতি হইয়াছেন। খধিগণ বলিলেন মা জানকী আমাদিগকে 
দেখিয়। নিতান্ত লজ্জিত ভাবে আশ্রম হইতে বাহিরে গিরা 

বৃক্ষান্তরালে লুকায়ছেন। রাম খধিগণের নিকটে ক্রটী স্বীকার করিয়! 
পাদ্য অর্থয দিয়া! সব্বদ্ধনা করিলেন। পরে সীতার নিকটে গিয়! জিজ্ঞাস 

করিলেন «একি করিয়াছ? এমন কর্সিলে কেন?” সীত! কীদিতেছেন। 
শেষে বলিলেন খধিগণের সঙ্গে আমি দেখিলাম আমর শ্বশ্তর আসিস্বাছেন ! 



গৌসাই এর কড়চা। ৩৬৭ 

যিনি আমাকে সর্বদ। সজ্জিত থাকিতে দেখিতে আর কত আঁনন্দ পাইতেন-_ 

তাহার নিকটে আমি এই বনবাঁসিনীর বেশে বাহির হইতে পারিলাম নাঁ_ 

লঙ্জায় আমি লুক ইয়াছিলাম। ভগবান্ও আশ্র্যয হইলেন। তখন তিনি 
সীতাকে সঙ্গে লইয়৷ খধষিগণের নিকটে আগমন করিলেন। এবং সীতার 

কথা জানাইলেন। খধিগণ সীতাঁকে বনু ধন্ত বাদ দিলেন__-বলিলেন ইহাইত 
হইবে। শ্রাদ্ধ যদি শ্রদ্ধা সহকারে রুত হয় তবে নিশ্চয়ই পিতৃপুরুষগণ 

আগমন করেন। 

(৪) 

ভীম্মদদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। পিগুদিবার সময় পিতৃপুরুষগণ আগমন 
করিয়া হস্ত প্রদারণ করিয়াছেন। ভাম্মদেব ইহ! দেখিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পিও 

হস্তে রাখিয়া! শেষে ভূমিতেই পিগ্ু অর্পন ক:রলেন পিতৃপুরুব জিজ্ঞাসা করিলেন 
আমর! আসিয়াছি, হস্ত প্রসারণ করিয়াছি । তুমি ভূমিতে পিগ দিলে কেন? 

ভীম্মদেবের চক্ষে জল। তিনি বলিলেন- শাস্ত্র ষে ভূমিতে পিও দিতে বলিয়াছেন। 
আমি শান্তর লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। জানিলাম ইহাতে আপনার! আমার 

উপর সন্তু্ই হইবেন। ভীন্মদদেবের শান্তুশ্রদ্ধা দেখিয়া পিতৃদেবগণ নিতান্ত 
পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন-_এইরূপ শাস্তশ্বদ্ধা না দেখিলে আমরা ছুঃখিত হইতাম । 
ধন্ত তোমার শান্ত শ্রদ্ধা। 

(৫) 

তর্গণ পক্ষে গঙ্গাতীর্থে কতকগুলি বৃদ্ধ রঙ্গণ তর্পণ করিতেছেন। সকলের 

হয়৷ গিয়াছে একজন ব্রাহ্মণের কিছু বিলম্ব হইতেছে এক নূতন যুবক ব্রাহ্মণকে 

দেখাইয়া গঙ্গাতীরে মাটীতে জল সে'চিতেছে। ত্রাঙ্ষণের তর্পণ শেষ হইল । 
তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন-_বাবু তুমি একি করিতেছ। যুবক বলিল 

আমার মানিক তলায় এক ফুলের বাগান আছে তাহাতে জল দিতেছিলাম | 

আপনার পৃতৃপুরুষ কোথায় আছেন তা আপনি জানেনা এখান হইজে জল 
দিলে যদি পরলোকে যাইতে পারে তবে কি এখান হইতে জল দিলে মাঁমিক- 
তলায় যাইবেন। ? | 



৩৬৮ উত্সব । 

ব্রাঙ্গণ? বুঝিলেন-_বুবির়া বলিলেন_-দূর-খেকোর . বেটা।.. বুবর 
একেবারে অগ্নিশন্শা-__মহাশয়! আপনি নিতান্ত বেল্লিক--এই জন্তইত্ব 

আপনাদের এই হূর্গীতি। 

ব্রহ্গণ বলিলেন বাপু । তোমার মত পাবগ নাস্তিক বর্বরকে হি 

হইলে যাহা করিতে হন্ন আঁমি তাহাই করিয়াছি। তোমার বাবা কোথায় 

আছেন জানিনা_আর আমি অতি অশ্রদ্ধা করিয়! তোণার বাবার মুখে--পড়,ক 
মাত্র উচ্চারণ করিলাম । বাপু” তাতেই তুমি অগ্নিশন্্বা হইয়া আমাকে 
অপমান করিলে -বেল্লিক বলিলে। কিন্তু আমি এত শ্রদ্ধা করিয়৷ কত কাতর 

হইয়া পিতৃলোককে জল দিতেছি এই শ্রদ্ধাদত্ত জল তীহাদের নিকট 

পৌছিবেনা কেন? কেমন বাপু! আমার কথায় রাগ করিও না। তোমার 
পিতামহের বয়স আমার। কাহাকেও অপমান করিবার বয়স আমার নাই । 

যদি ভগবান্ ইহাতে তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া! তোমার বুদ্ধিটা আস্তিকতার 

দিকে ফিরাইয়! দেন তবে আমার শ্রম সার্থক হইল জানিলাম ! 

যুবক ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িল। চরণ ধরির1 ক্ষমা চাহিল | ব্রাদ্ষণ ত ক্ষমাসার | 
ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়। আশীর্বাদ করিলেন আর বলিলেন--বাপু। তর্পণ প্রতি- 
দিনই করিতে হয়। বিশেষতঃ এই তর্গণ পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য | এই সময়ে 

পিতৃপুরুষেরা মর্ত্যলোকে আগমন করেন- সমস্ত প্রদান করিষার শক্তি তাহাদের 
আছে। আহা! তাহারা কত আগ্রহে আশ করেন যে, বংশের কি এমন কেহ 

নাই যে আমাদিগকে এক গণুষ জল দেয় ! যে পি ও জল েঁয় তাহাকে হস্ত 
প্রসারণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন। বাবা! শ্রাদ্ধ তর্পণ লোপ 

করিও না। সন্ধ্যাআহ্িক করিও । কারণ সন্ধ্যহিক না করিলে দৈব 

ও পিতৃকর্ম্নে অধিকারী হওয়] যায় না। এই সমস্ত পালন করিও তোমার ভাল 
'হুইবে। যুবকের চক্ষে জল। যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া। এইরূপ বিশ্বাস হারাইয়া- 

ছিল- সহজেই ফিরিল। শত শত যুবক এইরূপে ফিরিতে পারে -একটুকু 
সংসঙ্গ পাইলেই নিশ্চয় ফিরিতে পারে। 
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১৩৩৩ সালের শীতকাল । একে পৌষ মাস, তাহাতে আবার কয়েক 

দিবস পর্য্যন্ত গগন মণ্ডল ঘন মেঘ দ্বারা আবৃত থাকায় এবং মধ্যে মধ্যে অনবরত 

বৃষ্টি হওয়ার ও প্রবল বাধু বহিতে থাকায় আরও ভয়ঙ্কর শীত হইয়াছিল । ' এ্ররূপ 
মেঘাঁড়ম্বর ও অনবরত বৃষ্টির 'নমিত্ত আমরা কয়েকদিন কৈলাস পাহাড়ে যাইতে 
পারি নাই। অপেক্ষাকৃত পরিফার দিন পাইয়া আমরা একদিন বাবার নিকট 
চলিলাম। পাহাড়ে উঠিয়। দেখি সাধুবাব! বারান্দার একটী কোনে পুর্ব্ববৎ 
প্রপন্ন বদনে উপবিষ্ট রহিযাছেন। আমাদিগকে দেখিয়া মুখখানি ঈমৎ হাম্তময় 

হইয়। উঠিল। অমর! তাহাকে প্রণাম করিরয়। বারান্দায় বসিলাম| কয়েক 
দিবস কেমন দৈব তূর্ষ্যোগ হইতেছে, কল্য রাত্রে কি ভয়ানক ঝড়ের 
মত বারু বহিয়াছিল ও বৃষ্টি হইয়াছিল সেই কথ। তুলিলাম। তিনি আমাদের 
কথারু সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন সেই বৃষ্টির জল তীহার ঘরের মধ্যেও 
কম পড়ে নাই। যদ্দিও বাবার ঘরখানির দেওয়।ল ইষ্টক নির্্মত কিন্তু ছাদটা 

খোলার। বোধহয় খোলাগুলি স্থ'মে স্থানে সরিয়া গিক্। এইরূপ হইতেছে | 

বাবা বললেন কাল সমন্ত রাত্রি ঘর দিয়! অনবরত ঝর্ ঝর্ করিয়। বৃষ্টির জল 

পড়ায় তাহার শয্যাটী গটাইয়া রাখিয়া মাথায় ছাত। ধরিয়া বসিয়। রানি 
কাটাইয়াছেন। যখনই বৃষ্টি হয় তখনই এইরূপ ব্যবস্থী। কারণ গৃহখানির 

সর্বত্র ঝর্ ঝর্ করিয়। জল পড়ে। ছাতার দারা মস্তক রক্ষা পাইলেও 
বিছীন। এবং গৃহস্থিত অন্তান্ত সামগ্রী সমস্তই ভিজিয়! যায় 1 সাধুবাবার কথ 

শুনিয়া আমর! খুব দুঃখিত হইলাম, কিন্তু বাবার সদানন্দ গসন্ন ব্ন। এত যে 

অন্থবিধা, তাহাঁতেও বাবার কিছু মাত্র অসুবিধা বোধ নাই। কথাগুলি বলিবার 

সময়ও মুখের প্রশান্ত ভাব। এসব অস্থৃবিধা যেন কিছুই নয়। সাধুবাবার নানা 

স্থানে বন্ধ শিষ্য ও বহু ধনী ভক্ত আছেন এবং এখানেও পরিচিত এমন বনু 

ধনী মাড়ায়ারি ভদ্রলোক আছেন. যাহারা বাবার গৃহথানির এরূপ জীর্ণ 

অবস্থা শুনিয়া উহার জন্য এখনই একখানি ইষ্টক নির্মিত পাক গৃহ আনন্দের 

সহিত নিষ্শীণ করিয়। দিতে পারেন। মনের ব্যগ্রতায় সেকথা বাবাকে বলিয়া 

ফেলিলাম। তিনি আমার বাক্য শ্রবণে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন ও যাঁডু! 
বলিলেন তাহার অর্থ এই যে “এ আর বিশেষ কি কষ্ট? কত বৎসর ত বৃক্ষ 

তল কাটিয়। গিয়াছে । কত বৃষ্টি কত সময় মাথার উপর দি। চুলিয়। গিয়াছে 
৬ 
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তখন ত কোন গৃহ' ছিল না। সাধু লোকের পক্ষে ইহ! বিশেষ কিছুই নয়। 
বিশেষতঃ আমিত কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। যদ্দি ভগবানের ইচ্ছ। হয় 

তবে পাকা গৃহ হইবে।” সাধুবাবার এতখাঁনি অস্থৃবিধা সত্বেও এই ভাবের 
ৰাক্যো, সর্ববিষয়েই ই'হার কিরূপ তিতিক্ষা অভ্যাস হইয় গিয়াছে তাহা চিন্তা 
করিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্ধ্য বোধ করিলাম । 

কিছুদিন পর ভগবং ইচ্ছায় সত্যই বাবার ইষ্টক নির্মিত গৃহ প্রস্তুত হইতে 
আরম্ভ হইল। যেব্থানে পূর্ব গৃহখানি ছিল সেই স্থানটা প্রশস্ত সমতল বলিয়া 
বাবার ইচ্ছায় & স্থানেই পুনর্বধার নৃতন গৃহ আরম্ভ হইল। নূতন গৃহারন্ত 
উদ্দোশ্তে যখন পুরাতন গৃহখানি ভগ্ন কর] হইল তখন তাহার বাত্রিবাসের জন্য 

পাহাড়ের একদিকে একখানি অতি ক্ষুদ্র তাঘ্ু খাটান হইয়াছিল। এ্রপাহা- 

ডোপরি উহার পাঁকের নিমিত্ত যে টিনের আচ্ছাদনযুক্ত ক্ষুদ্র গৃহখানি ছিল 
তাহারই সান্নিধ্যে & ক্ষুদ্র তানুটী উঠিয়াছিল। এ্রঁতান্ুটী এত ক্ষুদ্র যে তাহার 

মধ্যে সাধুবাবার শয়নের চৌকীখানি কোন প্রকারে ধরিয়াছিল। সেবার 
অর্থাৎ ১৩৩৩ সালের শীতকালটা এ ক্ষুদ্র তান্ুটার মধ্যেই সাধুবাব৷ অতি প্রসন্ন 
মনে নির্বিকার চিত্তে কাটাইয়াছিলেন। তাশ্বখানির নীচে ফাকণ থাকায় 

শীতকালের কনকনে শীতল বায়ু অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিত। লাধুবাবার 
পিষা'ও সেবক ব্রগ্মচারী হরিহরানন্দ উহ! নিবারণ কলে তান্বুর নীচে উত্তর দিকে 
কয়েক অটি বিচালী দিয়! ছিল, তাই বায়ু প্রবেশ কথঞ্চিং নিবারিত হইয়াছিল। 

সেই সময় পাহাড়ের উপর তাণ্বখানির নিকটে আর একখানি চৌকি পাতা৷ 
হইয়াছিল। রাত্রিতে কয়েক ঘণ্ট! মাত্র বাবা তাম্ব, মধ্যে নিদ্র। যাইতেন। 
সমস্ত দিবল বাহিরের চৌকির উপর বসিয়া কাটাইতেন। শেষ রাত্রে যখন 

ধ্যান ধারণার নিমিত্ত বসিতেন তখনও মুক্ত গগণ তলে নির্জনে এ চৌকিখাঁনির 
উপর আসিয়া অনেক সময় বপিতেন। সেবারে যেমন শীতকালটা উন্মস্ 
স্থানের চৌকিটার উপর বসিয়! কাটিয়াছিল তেমনি আবার চৈত্র মাসের প্রথর 
বৌন্রতাপেও বাবা এঁ উনুক্ত স্থানে নির্বিকার চিত্তে প্রসন্ন আননে এ. চৌকিতে 
বসিয়। দিন কাটাইয়াছিলেন। ছ্িগ্রহরের প্রচণ্ড হুূর্ধ্য কিরণে বাব! এরস্থানে রসিয়' 
থাকায় তাহার গৌর বর্ণ আরক্ত হইঙ্কা উঠিত, কিন্তু তাহ! তিনি কিছুমাত্র 
গীহা করিতেন না। সেই সময় আমর! যখন সাধুবাবার উপদেশ শ্রবনের জন্ত 
'তথার াইতাম তখন নীচে মাছুরের উপর বসিয়া! নিজেদের মাথায় ছাত! 
ধরিয়া! বসিতে হইত। কারণ অল্লক্ষণ হইলেও এরূপ প্রথর রৌদ্র আমাদের 
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নিকট অসহা বোধ হইত। বাবা কিন্তু এরূপ স্থানে বসিয়াও পূর্বববৎ প্রসন্ন মনে 
সুন্দর স্বন্দর গল্প করিতেন এবং আমাদিগকে উহার মর্ম বুঝাইয়। দিতেন। তাহার 
এই'সর্বাবস্থায় সন্তোষের সহিত সহিষুতা ও প্রসন্নতা দেখিয়াই আমরা প্রর্কত 

তিতিক্ষা! শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এ সময় তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দৌহ। তাঁহার নিজ ভাষায় মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়। আ্বামাদিগকে 
শুনাইতেন ও পরে উহার অর্থ বুঝাইয়! বলিতেন। এ শব্বগুলির এরূপ 
উচ্চারণ যে সকল শব্গুলি আমাদের মুখে তাহার মত উচ্চারণই হয় না। 

সুতরাং সেগুলি লিখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু বাবার মুখে সেগুলি 

শুনিতে এতই মিষ্ট লাগিত যে সেগুলি লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে 

পারিতেছি না। যেমন একদিন বাবা বলিলেন,__ | 

«এতো গতি হয় অটুপটি ঝট পট লখে ন কে1। 

মে] মন্ক1 খটপট মিটে তো ঝট পট. দর্শন হো! ॥" 

ইহার মর্থ এইরূপ বলিলেন যে জীবের মনের গতি সহজে পরমেশ্বরের 
দিকে ধাবিত. হয় না। তাহার গ্রধান কারণ মন নানারপ বাসন! 

লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। ইহারই নাম বাবা বলিতেছেন 'অটপটি। যখন 
মনের আসক্তি বাসনা অভিমান ইত্যাদি দূর হইয়া যাইবে, অর্থাৎ চিত্ত 
সম্পূর্ণভাবে বাঁন। শূন্য হইবে, তখন উহ! শুদ্ধ প.বত্র হইয়া যাওয়ায় 
“ঝটপট ভগবৎ দর্শন লীভ হুইবে। 

আর একদিন সাধুবাবা আরও কয়েকটা দৌহা৷ বলিয়াছিদ্নে। 

ূ যেমন-_“সতত ব্রদ্ধ অভ্যাস সে মল বিক্ষেপ কে নাণ। 

জ্ঞানদৃঢ় নির্ববাসনা জীবনম্ুক্তি প্রতিভাস ॥” 

অর্থাৎ সদাসর্বদা ব্রন্ধ ধ্যান দ্বারা মনের মল বিক্ষেপাদি সমস্ত নষ্ট হয়। 
চিত্তে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। সতত ব্রহ্ম ধ্যান হইতে মনের মলিন বাসনার 
নাশ হওয়ায় মন সর্বপ্রকার হুর্বলত। হইতে ঘুক্ত হইয়] যায়। তখন ক্রমে ক্রমে 

এই জীবনেই জীবনুক্ত অবস্থা! লাভ হয়। 

«কে কহে নুখ সংসারে কে। কহে ছুখ দরিয়]। 
মৃগ তৃষ্ণাকে নীক্পমে নেহি কটু মধুর সুয়্াদ ॥” 
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অর্থাৎ কেহ বলে এই সংসারে অনেক প্রকার স্থখ আবার কেহ কেহ বলে 

যে সংসার ছুঃখের সমুদ্র তুল্য। মরুভূমিতে .মুগগণ বালির উপর রৌদ্র পতিত 

হওয়ায় জল আছে মনে করিয়া ধশ্থানে দৌড়া ইয়া যায়; বাস্তবিক তাহা যেমন 

তাহাদের ভ্রম মাত্র সেইরূপ এ জগতে স্থুথ কিন্ব। ছুঃখ বলিয়া! কোন বস্তই নাই। 

উহ] মনের ভ্রম মাত্র | 

বাবার আর একটা দৌহ1 এইরূপ £-- 

«“ভোগকে আশা মরুভূমিবৎ তৃপ্তি কেনুহুন। পায়। 

শান্তি সখ গমীয়কে ভবমে ফিরে ঘুমায় ॥” 

অর্থাৎ ভোগের আশ! মরুভূমির মত। ভোগের দ্বার। জীব কখনও তৃপ্তি 
পায় না| কেবল যে পথে প্রকৃত শাস্তি সুখ, তাহা পরিত্যাগ করতঃ পৃথিবীতে 
ঘুরিয় বেড়ায়। | 

“কর্তা ভোক্তা ছু এহি জীব কা স্বরূপ 

যব কর্তী আপে নেহি কেবল শিবন্বরূপ ॥* 

অর্থাৎ জীব মনে করে সেই কর্তা, সেই ভোক্তা । কিন্তু যখন তাহার সে 

ভ্রম দুর হুইয়া কর্তা ভৌক্তা ভাব বিনষ্ট হইয়া! যায়, তখনই সে প্রকৃত শিব 

স্বরূপ । 

ক্কাহ? ঈশত। জীবতা পুরণ. চিদ্ঘন ভান্ 

ছোটি মোটি লহর গল সম্তত বন্তে আন্” 

অর্থাৎ যেমন জলের তরঙ্গ কোনটা ক্ষুদ্র, কোনটা বা বৃহৎ, তন্্রপ জীব এবং 

্রন্ধ জ্ঞানীর নিকট উভয় অভেদ গ্রাতীয়মন হয়। তাই বুঝি কবিও গাহিয়া- 
ছেন, « জীব শিব (হে অভেদ মুরতি,জীব নদী তুমি মাগর।” 

বাবা আর একদিন এই দেৌহাটী বলিয়াছিলেন-__- 

“মূন্পক্ষী তব.লগ. উড়ে বিষয় বাসনামায় 

জ্ঞান বাজ কি ঝপট্ুমে জব লগ. অ।ওত নায় ॥” 

. অর্থাৎ মনরূপী পক্ষী বিষয় বাঁদনারূপী বনে ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত উড়ে যতক্ষণ 

পর্যন্ত জ্ঞানরপী বাজপক্ষী তাহাকে আক্রমণ না করে। 



্রীশ্রীহংস মহারাজের কাঁহিনী। ৩৭৩ 

সাধুবাবা একদিন বলিতেছিলেন, সংসারের মায়ার আসক্তি ত্যাগ করিতে 
হইবে। তিনি একটা দহ শুনাইলেন__ 

ব্রেক্ষজ্ঞানী সদা নিলে 

ধযৈ সে জল্মে কমল অলেপ.॥” 

অর্থাৎ মলিলমধ্যে স্থিত পদ্ম যেমন জল স্পর্শ করেন! তেমনি যিনি ব্রঙ্গজ্ঞানী 

পুরুষ, তিনি সংসারের মধ্যে বাঁস করিয়াও উহাতে লিপ্ত না হইয়া! “নিলেপ" 
অবস্থায় থাকেন। 

বাবা আর একটা দৌহু! এইরূপ বলিয়া ছলেন-_ 

“নেহি জ্ঞান্ক] গাঁঠরী নেহি চাতুরকে] চোষ 

মন্কি কল্পন! মেটুনি এহি অনুভৰকে| ওজ. 1” 

অর্থাৎ জ্ঞানের কোন কোট নাই। আবার বুদ্ধিমান ব্যক্তগণ যেরূপ 

অভিনয় করিয়। দেখায় উহ) সেরূপ অভিনয় করিষা দেখাইবারও বস্ত নয়। 
যখন এই মন হইতে সর্বপ্রকার কল্পন। বিদুরিত হইয়া! যাইবে তখনই জ্ঞানের 
উপলব্ধি হইবে। 

সাধুবাঁবা একদিন ভক্ত কবিরের একটা দৌহ! আমাদের নিকট বলিয়া" 
ছিলেন। তিনি বলিলেন ভক্ত কবির যেখানে তাহার ক্ষুদ্র কুটিরে বাস 

ক:রতেন তার ত্দূরে কসাইখান। ছিল। তথায় প্রত্যহ অনেক প্রাণী বিনাশ 

হইত। ইহাতে তিনি খুব দুঃখিত হইতেন। একদিন কবির মনকে এইভাবে 
বুঝাইলেন-_ 

“কবির! তেরা ঝোপ রা গল্কাটেওকে পাশ । 
যে৷ করেগ! সো ডবেগ! তু' কেঁউ ভয় উদাস।” 

অর্থাৎ যে যেমন কর্ন করিবে সে সেই প্রকার ফলভোগ করিবে । হে মন, 

তুমি কেন উহার নিমিত্ত বৃথা দুঃখে কর? 
(ক্রমশঃ) 



পুস্তক-পরিচয়। 
সটাক দশকর্ম্ম পদ্ধতিঃ । 
আমরা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্থৃতিতীর্থ মহাশয় সম্পাদিত 

গুণ বিষণ টাকার সহিত ভবদেব প্রণীত এই সামবেদীয় কন্মানুষ্ঠান 
পদ্ধতিখাঁনি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। অধুন। শিক্ষিত 
পুরোহিত মহাঁশয়গণ এই জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ অভাব বোধ করেন। 
অনভিজ্ঞকে বুঝাইবার জন্য অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের পুস্তক হইয়াছে কিন্ত 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাঁজ করাইবার মত পুথি হুল্লভ। 

এখানির দ্বারা সে অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা কর] যায়। অভ্যুদ্য়িক 
শ্রাদ্ধটা ইহাতে দেওয়ায় ইহ!র গৌরব আরও বর্ধিত হইয়াছে। একখানি 
গুঁথির সাহায্যে সকল কর্ম্মই নির্বাহ হইবে। মুজিত পুস্তক ভ্রম সম্কুল 
এ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। আমরা জানি আমাদের পরিচিত জনৈক 
পুরোহিত মহাশয় মুদ্রিত পুস্তক লইয়া যজমান বাড়ী উপনয়ন দিতে 
যান, যজমান তীহার মুদ্রিত পুথি দেখিয়া! তাহাকে দিয়] পুত্রের উপনয়ন 

দেন নাই। 
মুদ্রিত পুস্তকের ছর্দশার কথা বলাযায় না“পিণ্ডে সুত্রং দগ্ঠাৎ” স্থলে 

“পিওে মুত্রংদগ্যাৎ” ও থাকে। স্থৃতিতীর্থ মহাশয় বিশেষ সাবধানে মুদ্রিত 

করায় ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি খুব কম, যে ছুই একটা বর্ণাগুদ্ধি নয়নগোচর 
হইল আশাকরি বারাস্তরে ইহাও থাকিবে ন1। 

দুইটা স্থলে মূল ও টীকার মিল নাই ষথ! নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে ''ও" বিশ্বে 
দেবাম আগত শৃন্ুতাম ইমং হবং এদং বছি নিষীদত” | 

সামবেদী, ব্রাঙ্গণগণের “ইদং বহ্ির্ণিষীদত+ ইহাই প্রচলিত পাঠ, মস্ত 
ব্যাখ্যায় “ইদং বহি” আছে মূলে এদং বহি কেন লিখিয়াছেন তাহার 

রি কারণ দেখান নাই। | 

“সাধারণ ভাগে সামান্ত কুশগ্ডিকায় পরিসমূহন মন্ত্রে মুলে “কুৎস 

খষি'; মুদ্রিত করিয়াছেন টীকায় “কৌৎস খধষি* আছে এবং বনু 
হস্তলিখিত. পুধিতে ““কৌৎস খবিই”” দেখা যায়। স্থৃতিতীর্থ মহাশয় *এ 



দম্পতি-সংযম । ৩৭৫ 

পাঠ পরিবর্তনের কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক এই 

পদ্ধতখানি পুরোহিত মহাশরগণের বিশেব উপযোগী হইয়াছে । বহুদিন 
হইতে বেদের চর্চা এদেশে না থাকায় হস্তলিখিত পুধিতে বৈদিক মন্ত্র 
গুলির অবস্থা দেখিলে হঃখ হয়। স্থৃতিতীর্থ মহাশয় বৈদিক যন্ত্রগুলি 

বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন। আশাকরি যভুর্বেদীয় এবং খগ বেদীয় 
দর্শকর্্ম পঞ্ধতি সত্বর প্রকাশ করিয়া হিন্দু মাত্রেরই অসুবিধা দুর 

করিবেন। ইতি-_- 

গ্রন্থের মূল্য ২২ টাকা এবং প্রাপ্তিস্থান ১৯৫২নং কর্ণওয়ালিস খ্ীট 

সারস্বত লাইব্রেরী। 

দম্পতি-মংযম । 

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনগুপ্ত ধর্মতুষণ কৃত) প্রাপ্তি স্থান ১৫নং 

কলেজ স্কোয়ার চক্রবর্তী চাটার্ডি এণ্ড কোং লি; ২৩১1১ কর্ণওয়ালিস 

স্বীট কলিকাত! গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এও সন্পস ও শ্রীমস্ত ওষধালয়, 

গৌহাটা। 

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্তামাদান বাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত £- 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্মভুষণ বি, এল প্রণীত 
'দর্পতি-সংষম” পুস্তকখানি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছি, ইহার 

উপদেশ কত মহার্থ বলিতে পারিনা । এ উপদেশ গ্রহণ করিলে কেবল এই 

বন্তিমানের দুর্দশাগ্রস্ত আধিব্যাধি পীড়িত দেশ নহে- পৃথিবীতে এক নূতন 

জীবন আগিতে পারে। এই উপদেশ খধিযুগের প্রতিধ্বনি । যে, যুগে 

একটা ব্রাঙ্ছণ বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ রাজার কৈফিয়ৎ চীহিয়! 

ছিলেন, এ সেই যুগের উপদেশ । গ্রন্থের বিষয় আগ্তবাক্য প্রত্যক্ষ অন্থমানাদি 



৩৭৬ উৎসব 

সর্ব প্রকার প্রমাণ দ্বার সুদৃঢ় প্রতিষিত সুতরাং নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তিরা ইহা 
না মানিয়! পারিবেন না। 

গা খাঁ ৮১৩ গঃ 

শ্রী পুরুষ এক শধ্যায় শয়ন করিবে না। ইহ] এই দেশের চিরাচরিত 

মহোপদেশ। আবার ইংরেজগণের স্ত্রী গুরুষ ও এক শয্যায় শয়ন করেনা) তবু 
এ কথ। শুনবে কে? আমি এবিষয়ে কোন একট বিষয় ধরিয়া.কিছু বলিলাম 

না। বলিলাম না এই জন্ত যে, সেরূপ বলিতে গেলে সব বইটাই তুলিতে 
হয়| জগ ক 

গ্রন্থর নাষেও বৈশিষ্টা আছে, সংষম তো। কত প্রকারেরই আছেঃ দম্পতি- 

ংযুক্ত হওয়ার বিশিষ্টার্থে প্রতীতি জন্মাইতেছে। 

উপসংহারে আমি আবার বলিতেছি এ গ্রন্থ পড়িয়া আমি বড় আনন্দ 

পাইয়াছি, এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে আমি সকলকেই অনুরোধ 

করি। 



(৮৭ ) 

“নভিনন্দতি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি” 

মৌনস্থঃ প্রকৃতারম্তী সংসারে নাব সীদতি*।৭ 

ইহাদের ইট প্রাপ্তীতেও আনন্দ নাই, অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও দ্বেধ নাই ; 
ইহারা কোন বিষয়ে শোকও করেন না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন 
না। ইহারা মৌনস্থ__মিতভাষী এবং প্রকৃতারভ্ী-_ আবশ্যক কার্ধ্যে 
অনলস , কদাঁচ ইহারা সংসারে অবসন্ন হন না। 

পৃষ্টঃ সন্ প্রকৃতং বক্তি ন পৃঃ স্থানুবতস্থিতঃ। 

ঈহিতানী হিতৈর্্তঃ সংসারে নাবসীদতি ৮ 

জিতভ্কাস| করিলে প্রকৃত উত্তর দেন, ন| জিজ্ঞাস। করিলে স্থানুবৎ 

থাঁকেন, ইফ্টানিষ্ট বিষয়ে মুক্ত বলিয়া সংসারে অবসন্ন হন না। সকলের 

প্রিয় বলেন, জিজ্ঞ[সিত হইলে চতুর সমাধান করেন, সকলের অভিপ্রায় 
জ্ঞাত হন, কাচ সংসারে অবসন্ন হন না। ইহা যুক্ত ইহা অযুক্ত এই 
বৈষম্যদৃষ্টি বিশিষ্ট, আশা আক্রান্ত চেষ্টা বিশিষ্ট লোক ব্যবহার সকল 

স্বীয় করশ্থিত বিল্ব ফলের ন্যায় উত্তমরূপে অবগত থাঁকেন। পরম পদে 

আরূট় বলিয়৷ জগতের এই ক্ষণভঙ্গুর স্থিতি অন্তঃশীতল বুদ্ধি দ্বার উপহাস 

করিয়াই নিরীক্ষণ করেন। যে সমস্ত জিতচিন্ত মহাত্বা পরমপদ দেখিয়া- 

ছেন তাহাদের স্বভাবের কথা হে রাঘব ! এই আমি বলিলাম। যে 

সকল মুর্খ চিন্ত জয় করিতে পারেন! সেই সমস্ত ভোগ কর্দম মগ্ন 

ভোগ লম্পট মানুষের অভিমত আমরা বলিতে সমর্থ নই। কেন নই 

জান ? যাহার! বিষয় সমুদ্রে মগ্ন তাহাদের মন দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে 

বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে বলিয়া। 

তেষামভিম হা.নার্য্যো ভাবাভাববিভূষিতাঃ। 

জ্বাল নরকুবন্রীনাং যাস্তাঃ কনকরোচিষঃ ॥৯৪ 
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অনর্থ গহনাশ্চাথণ ব্যর্থানথকদর্থনাঃ | 

দিশন্তে৷ হঃখ সংরগ্তমভিতঃ প্রহিত! পদঃ ॥১৫ 

ফলসম্ধীনি কণ্মাণি নাশাচায়ময়ানিচ। 

স্থখ ছুঃখাবপুর্ণীনি তানি বক্তুং ন শরু,মঃ ॥১৬ 

এই সকল মুখ দিগের অভিলধিত বস্তু হইতেছে কামিনীগণ-_ইহার। 
ভাবাভাব দ্বারা বিভূষিত _আপাদ মস্তক অলঙ্কত। ভাবের অভাব 

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব, পুর্ব সঞ্চিত স্থৃকৃতির প্রধ্বংসাভাব 
এবং সম্তাবিত সথকৃতি যে তপস্যা সংযমাদি ইহারও প্রীগভাব-_ইহাই 
ইহাদের অলঙ্কার অতএব ইহারা নরক বহ্ি সকলের স্থববর্ণ সমান দীণ্ডি 

বিশিষ্ট জ্বালার মত। যেমন কামিনী ইহাদের অভিলাষের বস্ত সেইরূপ 
কাঞ্চন বা অর্থও ইহাদের অভিলষিত বস্তু। অর্থ হইতেছে অনর্থের 

কান্তর; কারণ অর্থর অন্জনে, পালন, ব্যয়ে, নাশে বহুরেণ এবং 

ইহা অনর্থরাণির নিমিন্তভুত। অর্থ আরও ব্যর্থ .অনর্থ প্রয়োজক কলহ 

বৈরাদি কদর্থন। সমুহের আগার। ইহাদের নানাবিধ দুঃখ যুক্ত আপদের 
অন্ত কোথায় ? বলিতে পার ইহারা যজ্ভ্বার্দি স্কন্মের আচরণ ও ত 

করিতে পারে_এই মুখে'রা তাও করেনা-কারণ ইহার্দের আচরিত 
যজ্ঞাদি কম্মও ফল কামনায় কৃত হয়, নিষ্কাম ভাবে কৃত হয় না বলিয়া 

ইহার! স্থখ স্বরূপ ভ্ীভগবান হইতে বঞ্চিত-__-এবং ইহাদের কর্ম নান। 

বিধ দম্ভ অহঙ্কারাদি ভ্রাচার প্রচুর অতএব পুনঃ পুনঃ জনন মরণ 
প্রযুক্ত দুঃখে পূর্ণ_ অতএব “তানি বক্ত,ং ন শরুমঃ” ইহাদের কর্মের 
গতি আমরা বলিতে সমথ” এই । | 

পূর্ণাং ৃ ষ্টিমবষ্টভ্য ধোয় ত্যাগ বিলাসিনীন্। 

জীবম্মুক্ততয়! স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব 1১৭ 

- হে রাঘব! তুমি খ্যেয় বাসনা ত্যাগে যাহার বিলাস, সেইরূপ পূর্ণ 
দৃষ্টি অবলম্বন করিয়৷ জীবন্মুক্তগণের আপনি-_-আপনি থাকার ভাবে 
লোকসঙ্গে বিহার কর। কিরূপে করিবে জান ? | 
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অন্তঃ সন্ত্যক্ত সর্ববাশে! বীতরাগো বিবাসনঃ | 

বহিঃ সর্ববসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥১৮ 

উদ্দার পেশলাচারঃ সর্ববচা রানুবৃন্তিমান্। 

অন্তঃ সর্নবপরিত্যাগী লোকে বিহর রাঘব ॥১৯ 

অন্তরে সকল আশ! সম্যগ রূপে ত্যাগ কর, বিষয়ে অনুরাগ শুন্য হও, 

বাসনা বিগলিত কর, করিয়। সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া! সংসারে বিহার 
কর। উদার হও, মনোজ্ঞ আচার বিশিষ্ট হও, কন্্ন সঙ্গিদিগের কন্ম্া- 
নুষ্ঠানে ভেদবুদ্ধি জন্মাইও না, কিন্তু ভিতরে সর্দপরিত্যাগী হইয়া লোক 
যাত নির্বাহ কর। পু 

প্রবিচাধ্যদশাঃ সর্না যদতুচ্ছং পরমংপাদম্। 

তদেব ভাবেনালম্ব্য লোকে বিহর রাঘব ॥২৩ 

 অন্তনৈরাশ্যমাদায় বহিরাশোম্মুখেহিতঃ | 

বহিস্তপ্তোন্তরাশীতে। লোকে বিহর রাঘব ॥২১ 

বহিঃ কৃতিমসংরগ্ডে। হৃদি সংরম্তবর্ি্জিতঃ 

কর্তা বহিরকর্তীস্ত লেকে বিহর রাঘব ॥২২ 

সমস্ত সংসার দশ! বিচার করিরা যাহা অভ্চ্ছ পরম পদ তাহাকে 

অন্তরে অবলম্বন করতঃ সংসারে বিহার কর। অন্তরে কোন আশা না 

রাখিয়া বাহিরে আশাযুক্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে । বাহিরে সন্ভপ্তের 
হ্যায় কিন্তু নিরুদ্ধেগ বশতঃ শীতল হইয়া! লোকে বিহার কর। লোক 

দৃষ্টিতে কৃত্রিম সংরন্ত--কৃত্রিম আড়ম্থরে ব্যস্ত কিন্তু আড়ম্বর বজ্ভিত, 
বাহিরে কর্তা সাজ কিন্তু অন্তরে অকর্তী থাকিয়। লোকে বিহার কর। 

্ঞাতবানসি সর্বেবষাং ভাঁবানাং সাম্যগন্তরম্। 

যথেচ্ছসি তথা দৃষ্ট্যা লোকে বিহর রাঘব ॥২৩ 
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কৃত্রিষোলাস হবস্থঃ কৃত্রিমোদেগ গর্ণঃ। 

কৃত্রিমারম্ত সংরস্তো লোকে বিহর রাঘব ॥২৪ 

ত্ক্তাহস্কৃতিরা শ্বস্ত-_মতিরাকাশ শোভনঃ। 

অগৃহীত কলঙ্কাঙ্ষো লোকে বিহর রাঘৰঃ ॥২৫ 

আশাপাঁশশতোম্মুক্তঃ সমঃ সর্বনান্ বৃত্তিষু। 
বহিঃ প্রকৃতি কার্্যস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥২৬ 

তুমি বহিঃ পদার্থের ও অন্তঃপদার্থের অন্তর__ব্যবহারতঃ ও পরমা- 
ঘতিঃ সারাসারের তারতম্য জানিয়াছ, ভিতরে সেই দৃষ্টি রাখিয়া যেমন 
ইচ্ছ৷ সেইরূপ করিয়া লোকে বিহার কর। কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ, 

কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা, কর্ম্মানুষ্ঠানে কৃত্রিম উদ্ভোগী হইয়া! সংসার বিহার 
কর। চঞ্রের অহঙ্কার তিনি রাত্রির প্রকাশ অথচ তিনি ক্ষয় রোগী 

বলিয়! অনাস্তমতি এবং কলঙ্ক চিহ্ন ধারণও করেন তুমি সেরূপ ন! হইয়া 

সংসারে বিহার কর। তুমি শত আশারজ্জুর বন্ধন হইতে. উন্মুক্ত হইয়া, 

সমস্ত স্খজনক ও দুঃখজনক বৃত্তিতে সমদশাঁ হও, হইয়৷ বর্ণাশ্রম মত 
কাধ্য করিয়া, প্রজার হিতজনক কাধ্যস্থ হইয়া সংসারে বিহার কর। সকল 

বৃদ্ধিতে সমান. থাকিবে কিরূপে জান? পরমার্থতঃ দেহী যে আত্মা 

তাহার বন্ধনও নাই, যুক্তিও নাই-আর যাহা সংসারে হয় যায় দেখ 
তাহা ইন্দ্রজাল শ্রীর মত মিথ্যা। প্রথর রবি কিরণে স্ক,রিত মুগ- 

ভূঞ্চিকাকে যেমন সত্য বলিয়া বোঁধ হয় সেইরূপ ভ্রান্তিমাত্র। জগৎকে 
লোকে মোহেই দর্শন করে। অবদ্ধ, একরূপ, সর্বব্যাপী আত্মার বন্ধন 
কোথায়-_আর বন্ধনই যখন নাই তখন মুক্তি বিধানে কাহার যত্ত হইবে ? 
তবে কি তন্বজ্তান ব্যর্থ? না তাহা! নহে। এই সংসারভ্রান্তি অতত্বঙ্ঞান 

হইতে উৎপন্ন. হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে, তত্বজ্ঞান না হইলে সংসার 
ভ্রান্তি যাঁয়না। যেমন রজ্জুজ্ঞান না হইলে রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি যায়না সেইরূপ । 
স্বাপন সুক্ষাবুদ্ধিতে তুমি তত্ব জানিয়াছ, অহঙ্কার শূন্য হইয়াছ এখন 
আকাশবৎ নির্মল হইয়া স্থিতি লাভ কর। তুমি লাক্ষী, 
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মাত্র, অতএব এই অখিল স্থুহ্ৃৎ বান্ধবাদি মমত-- বাসন! সম্যগরূপ 

ত্যাগ কর-_যাহা অসৎ স্বভাব--য়্াহ! অবি্থমান সেই স্ুহদাদির ভাবনা 

আবার কি? আরও এই বাসনা ত্যাগে বাসনা সমস্ত হইতে ভিন্ন অন্য 
পরিশিষ্ট সাক্ষী তুমি পরমার্থ সন্বাবিশিষ্ট অনুমান কর। বাঁসনা 
ত্যাগের পুর্ব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে তোমার এই পরিচ্ছিন্ন অসত্যরূপই 
প্রাপ্তি হইয়াছে, পরমাথ' সত্যরূপ পাও নাই-_-এই বাসন! ত্যাগই তৎ- 

প্রাপ্তির হেত অন্য কিছুই নয়। ক্াথবা সেই অসৎম্বভাব হইতে অন্য 
যে পরমার্থ সৎস্বভাবৰ সেই স্বভাব তুমি অসৎস্সভাব হই.ত--অবিদ্ভাতঘ 

কার্য হইতে সত্ববান্__বলবান্ অনুমান কর। অতএব পরম আদ্য যে 

অবিগ্ভালক্ষণ কারণ তাহ। হইতেও এই অনাদিকালপ্রাপ্ত বন্ধন ও এই 
এই বাসনা ত্যাগ কর। 

ভোগ বল বন্ধ বল জগস্তাৰ বল শুভাশুভ কর্ম বল আত্মার সঙ্গে 

ইহাদের কাহারও সন্বন্ধই নাই-তবে শোক করিবে কার জন্য ? এক 

আত্মতত্বই আমি, যদি তোমার এই বুদ্ধি জন্মে তবে তোমার ভয়কি? 
জগণুভ্রমের সহিত তোমার সমন্বন্ধই নাই তবে ইহা হইতে ভয় কি? 
বলিতে পার আমি তত্বঙ্ঞ বলিয়া আমরা ছুঃখ যেন না হইল কিন্তু বন্ধুগণ 
অন্ঞ-_তাহাদের হুঃখ দমাগমে ছুঃখ ত ছূর্ববার হইবে । সকলই মিথ্যা 

বলিয়া বন্ধুত্বও ত মিথ্যা বন্ধুর স্ৃখছুঃখাঁদি ইহাও ত ভ্রম। ' সব সম্থন্ধীই 

মিথ্যা-তবে শোৌকই কি সত্য হইবে? যদি নিশ্চয় জানিয়াথাক ষে 

তুমি.পুর্ববনন্মে ছিলে, ভবিষ/তেও থাকিবে এবং বর্তমান জন্মেও আছ 

তবে সেই সেই জন্মের অতীত প্রাণীদের ও বন্ধুবান্ধবের জন্য শোক না 

কর কেন? যদি বুঝিয়৷ থাক তুমি এজন্মে এক জন, অন্য জন্মে অন্যজন 

তবে স্থায়ী বস্তুর অভাব জন্য শোকের অবসর কোথায়? আর যদি 

বুঝিয়া থাক পুর্বে হইয়াছিলে, এখনও হইয়াছ, এই দেহ নাশের পরে 
আর হইবেন! তবে এই ক্ষীণ সংসারের জন্য-_দিন কতক পরে ত.আর 
কেহই থাকিবেনা তবে আর শোক করা কেন ? 

তস্মাৎ ন হুঃখিত। যুক্তা প্রকৃতে জাগতে ক্রমে । 

তখৈব মুদিতা যুক্তা যুক্ত কার্য্যানুবর্তনম্ ॥ ৪১ 



। বা; 
* মাগচ্ছ দুঃখিতাং.রাম স্থখিতামপি মা ব্রজ। 
.' সমতামেহি সর্ববত্র পরমাতা হি সর্ননগঃ 1 ৪২ 

আত্মার জন্মদি সঙ্গিত্বেও যদি শোকের অবসর না থাকে অর্থাৎ 

আত্মা অসঙ্গ বলিয়। ইহার জন্ম মৃত্যু, শোক, মোহ ব্যাধি ইত্যাদির সঙ্গই 
হয়না তবে অসঙ্গ উদাসীন কুটস্থ স্বপ্রকাশ পূর্ণানন্দৈকরস আত্মার জন্য 
শোক কিরূপে হইবে? অতএব রাঘব! তুমি প্রকৃতির কার্ভূত 
জগতের ব্রমে- কর্ম্মাব্যাপারে দুঃখ করা যে যুক্তি যুক্ত নয় তাহা বুঝিয়াছ 

_এই জন্য সহজ সন্তোষ বৃত্তি যে মুদিতা তাহাই অবলম্বন করিয়া যথা 
প্রাপ্ত কন্মের অনুবন্তন কর। ছুঃখও.করিওনা, সুখীও হুইওনা, স্খহুঃখে 

সমভাবে থাক, কারণ পরমাত্া সর্ব আছেন এবং তিনি সর্ববগ। তুমি 
অনন্ত সত্বরূপ আকাশের মত নিপ্িপ্ত স্বগ্রকাশ নিত্যশুদ্ধ। জ্বাল! 
কোটরে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারেনা সেইরূপ তোমাতে কৌন 

অন্ধকার নাই। জগতের সমস্ত পদার্থের অন্তরে তোমার স্বরূপ হার 
সুত্রের মত 'অবস্থিত। যাহার! অন্ভ্র তাহারাই দেখে সংসার আছে, 
ছিল; তুমি জ্ঞানী হইয়াছ স্থখী হও । সংসারের স্বভাৰ দুঃখ বহুল ; 

অঙ্ছান বুশতঃই ইহা স্ফারতা প্রাপ্ত হয় _ইহা তুমি জানিয়াছ। ভ্রমের 
.আবাঁর রূপ কি? ভ্রমই ভ্রমের রূপ। স্বপ্পের রূপ স্বপ্পই_ ইহার 

আবার অন্যক্রম কি থাকিণে 2 সর্ববশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তিতেই 
এই ভ্রমের প্রকাশ হয়। রাম! জগদাকার ভাল অতি ভাম্বর-_- 
অতিব্যক্ত হইতেছে । | 

স্বধুঃ কপ্যচিত কঃ স্যাদিহ নে কশ্চিদপারিঃ | 

সদাসবেনচ সর্নবস্য সর্ববং সর্বেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৯ 
ও 

«কে ঝ্সহার বন্ধু কে কাহার অরি, সকলেই সর্বদা! সকলের- ঈশ্বরের 

ইচ্ছাদ্রাক্টুই সবার,সুর।, এই জগণ্ড জলতরঙ্গে ন্যায় পরস্পর পরস্পরের 
আশ্রয়ে নবরতঃ চলিতেছে ; কখন অধঃ উদ্ধ হইতেছে আবার উদ্ধ শুধঃ, 



(০০৯৩ ) 

হুইতেছে। চক্র নেমির মত সংসারের চলাচল। ন্বর্গবাসী মরকে 

যাইতেছে আবার নরকবাসী স্বর্গে যাইতেছে । দ্বীপ হইতে দ্বীপা্তরে 
গমনের ন্যায় জীব এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে যাঁইতেছে। ধীর 

অর্থাৎ অগ্রার্থনশীল কুপণ হইতেছে, আবার কৃপণও ধীর হইতেছে | 

প্রাণি সকল কতই না উত্পতন নিপতনে নিয়ত চঞ্চল হইতেছে । কোন 

পদীর্থই এখানে যে.ন অগ্নিতে হিমবশ! নাই সেইরূপ এখানে একরূপ 

স্থির নির্মল সন্তাপ বজ্দ্িত কিছুই নাই। যাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ 

আজ দেখিতেছ যাহারা তোমার পরমবন্ধু তাহারাও কতিপয় দিনের মধ্যেই 

বিনন্ট হইবে । হে মহাবাহো ! আত্মীয়তা পরতা, অন্যত্ব, তত্ব মত্বাদি 

ভাবন! এই সমস্ত দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় মিথা।। রাম! ইনি বন্ধ ইনি 
পর। এই আমি এই তুমি এই সমস্ত মিগ্যা দৃষ্টি তোম! হইতে বিগলিত 
হউক। ক্রীড়ার জন্য ব্যবহারিক জগতে থাক ক্ষতি নাই কিন্তু অন্তরে 
এই মিথ্যাদৃষ্টির আমূল উৎপাটন করিয়া! অবহেলে বাহিরে বিহার কর। 
হে স্ুত্রত ! সংসার অনুসরণে সেইরূপে বিহার কর যাহাতে বাঁসনাভারে 

শ্রামণান্ত না হও। তোমার যেমন যেমন বাসনাক্ষয় কারিণী বিচারণা 

উদ্দিত হইবে ততই তোমার ব্যবহারেরও উপশম হইবে | | 

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ল্যুচেতসান | 

উদরচরিতানাস্ত বিগতাবরণৈব ধা ॥ ৬১ 

ইনি বন্ধ ইনি নহেন এইরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃ.করণেরই হইয়াছে। 

উদার চরিতের বুদ্ধি কখন ঈদৃশ নিচারণা৷ আবরণে..আবৃত্ব হয় ন। 

সেইরকম বস্তু নাই যেখানে আমি নাই, এমন কিছু নাই যাহা আমার 

নহে, ধীরগণ এইরূপ নিশ্চয় করেন এইজন্য তীহাঁদের বুদ্ধি, জ্ঞানের 

আচ্ছাদন হইতে মুক্তি হয়েন চিদকাশ বা জ্ঞানাকাশের গত যিনি মহান 

তীহার উদয়ও নাই, অন্তও নাই স্বতরাং স্বস্থ-_অবিকলেক্দিয ব্্তি 

.ভুমিতলের সমস্তই যেমন দেখেন সেইরূপ তিনিইঞ”সমন্ত বস বস্থ_ 

'আপনাতে বা আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন। 



(১৯৪ ).. 

সর্বব! এব হি'তে ভূত জাতয়ো রাম বন্ধব,। 
অত্যন্তাসংযুতা এত স্তব রাম ন কাশ্চন ॥ ৬৪ 

সমস্ত প্রাণী রাম! তোমার বন্ধু কারণ তুমি অনার্দি'সংসারের 

সর্ববযোনিতে বনু বহুবার জন্মিয়াছ ; বন্ধুত্বে অপ্তন্ত অসংযুক্ত এমন কেহ 
তোমার নাই । বিবিধ জন্মশতগ্বারা বদ্ধমূল ভ্রমযুক্ত এই জগতে ইনি 
বন্ধু ইনি অবন্ধু এইরূপ দৃষ্টি এইরূপ ভেদদর্শন ভ্রম দশাকেই বিজ্ভ্তন 

করে।' প্রকৃত পক্ষে জীবভাব দৃষ্টিতে ত্রিভুবনস্থ ভীব্জাত নিজ বন্ধুই 
আর ব্রহ্ম ভা? দৃষ্টিতে আগনিই সব-_-এই ভাবে অবন্ধু হইয়াও চিরবন্ধু। 

০ 

“উপশম ১৯ সর্গঃ ও ২০ সর্গঃ| 
প্রধান শোকের শান্তি জনয পুণ্য ও পাবনের উপাখ্যান। 

" গ্বীম! পনি বু “ইনি বন্ধু নহেন” এই বিষয়ে একটি পুরাতন 
ইতিহাস বলিতেছি শ্রাবণ কর। এইজন্ুদ্বীপে এক আশ্রমে দীর্ঘতপা 

নামক মহর্ষি বাস করিতেন। সেই আশ্রমে তাহার স্ত্রী ও পুণ্য পাবন 
নামক ছই পুত্রও বার করিতেন! ৃঁ 

চারিদিকে পত্ববভ.;'পর্ববত সকল কাননে আচ্ছন্ন। এই পর্বতের 
নাম মহেস্্র পর্বধত |. ' কল্পত্রুমের ন্যায় বড় বড় বৃক্ষ চারিধারে। 
তাহাদের হর়্ীয় কত মুনি কত কিন্নর বিশ্রাম , করিতেন। 
[সেই উন্নত পর্বতের শুঙ্গ: সকল আকাশ স্পর্শ করিভ-। শূর্গ 'কন্দরে 
মুনিগ্ধগ 'লামবৈদ .গান করিতেন, মনে হইত ফেস ব্রহ্ম ল্লোকে সাঁমধুনি 



উৎসব। 
তাজ্নালামমায অহ্সঠ। 

অই্ৈব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিধ্যসি । 

স্বগাত্রাণ/পি ভারায় ভবন্তি হি বিপধায়ে। 

০ 
* ঃ সপ গে বাজেরনতরেট 

গান উগররদরে- লেস 

২৫শ বর্ষ। ৰ ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল। ৃ ১১শ সংখ্যা। 

হি নি 

আবির খেলা । 

ঠাকুর! যখন জীবনে বড় ব্যাকুণ হই-_-হইয়া তোমায় ডাকি, তখন বলি 
তুমি সাধুর দাধু, তুমি দয়াময়, তুমি পরম পবিত্র, তুমি রমণীয় দর্শন। তুমি 

যে রমণীয় দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি তোমায় ডাঁকিতে বসি, 
তোমার আজ্ঞাপালনে প্রথণপণ করি, তোমারই শরণাপন্ন হইয়া শতবার বলি 
ঠাকুর! তোমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হইতেছি, আমি তোমার আশ্রিত, 
তুমি আমায় চালাই! লও--তখন ঠাকুর ! তুমি এমন কর কেন? কাহাতে 

কোন সময়ে আমার আসক্তি ছিল তাহার মধ্যে তুমি গ্রবিষ্ট হুইয়৷ আমাকে 

সেই বিষয় চিন্তা করাও: পুনঃ পুনঃ করাও, বহুবার ধরিয়া করাও, করাইয় 

কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকাইয়া তবে ছাড়। আবার কতক্ষণ পৰে ভ্রম ভাঙগয়া, রঃ 

দেখাও কোধায়ও কিছু নাই এবং দেখাও তুমি কত হই 

নানা আমারই বুঝিবার ভুল [ তুমি হুষ্ট, নও । আমার নিদ্তিত আদ্দ্ 

ক্ষয় করিবার জন্তঃ আমার আসক্তির বীজ পর্যন্ত নষ্ট করিবান; জন্তই তু্ি 

এইরূপ কর ।. ॥তাম্মর যে দেহধারণরূপ আত্মবিসর্জন তাহাও দুঃখী জীবকে” 



৩৭৮ _ উত্সব। ্. 

তাহার সঞ্চিত কর্ম ভোগ করাইয়। মুক্তিম্থ দিবার জন্ত। তুমি বিরাট. দেহ 
অঙ্গীকার না করিলে জীবের ভোগ হয় না । ভোগ না হইলে কর্মক্ষয় হয় 
না। কর্ধক্ষয় ন! হইলে মুক্তি হয় না। “অবশ্তমেব ভোক্তব্যং কৃতং কন্ম 
শুভাণুভম্” | 

এক দিন দোলযাত্রা। ফাল্গুন মাস। সবাই আবীর খেলিতেছে। তুমি 
না খেলিলে জীব খেলে কার সঙ্গে? শ্রকুষ্$ও যেমন চতুর, গোপিনীরাও 

কেহ কম নহেন। সবাই সবাইকে ব্যস্ত করিয়া! তুলিয়াছেন। সবাই লাল 
হইয়! গিয়াছে । “লাল যঙুনা জল, লাল তমালতল, লালহি নন্দহুলাল” | বুঝি 

শ্তামল ক্ষেত্রও আর নাই। বৃন্দাবনের নিকটবর্তী মাঠ সকলে এই সময়ে এক 
প্রকার লাল লাল ঘাসের ফুল ফোটে, ফুটিয়া! সমস্ত ক্ষেত্রকে লাল করিয়া রাখে | 

দেখিয়। আইস এখনও বুঝি নন্দলাল আবীর খেল! করে--তাঁই সব লাল। 

* বলিতেছিলাম সবাই সবাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। একটু অন্যমনস্ক 

হইবার যো! নাই অথচ অগ্তমন স্ক হইবার বস্তু সম্মখেই, অগ্তমনন্ক হইবার বস্তাই 
সেই গোপবেশধারী রমণীর দর্শন । 

সবাই খেল করিতেছে । একজন গো'পীক বড় শান্ত, বড় লঙ্জাশীলা! 

সেই সর্বাপেক্ষা বড়ই বিব্রত। সে আর আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে 

পারিতেছে না। আলুথাল, হইয়া গিয়াছে । সবাই তার উপর পড়িয়াছে। 
তার প্রাণে হইতেছে কেহ রক্ষা করুক। বুক ফাটে, মুখ ফোটে না| মুখ 

ফুটিয়া সে বলিতে পারে ন1 ওগে। ! আশ্রয় দাও। কষ্ট পাইতেছে আর যেন 
একটু একটু করিয়া কৃষ্ণের দিকে সরিয়া যাইতেছে । 

শ্রীকৃষ্ণ তাহার পক্ষ লইলেন, আশ্রয় দিলেন, নিশ্চিন্ত করিলেন। তার 
হইয়! সকলের আবীর দেওয়া লইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিতেছেন 
আর কেহ তাহার কিছু করিতে পারিতেছে না। দে একটু নিশ্চিন্ত হইয়! 
দেখিতেছে শ্রীমাধব সকলকে হার মানাইয়াছেন। আশ্রিতা গোপিকা যখন 

রেশ বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত তখন হঠাৎ এ কি! ঠাকুরই তাহাকে একেবারে 
লালে লাল করিয়। দিতেছেন। গোপিনীর। ভারি হাসিতেছে আর বলিতেছে 
হট!” বেচারা হাত দিয়া মুখ ঢাঁকিতেছে ! এক এক বার ভাঁবিতেছে তোমার 
এট,কাজ ! ছি ছি! এ যে বলিলে আমার আর ভয় নাই!ছিছি!যেইরক্ষক 
সেই ভক্ষক্ষ !-ঠাকুর ! কে তোমার কথায় আর প্রত্যয় করিবে? ভাবিতেছে-_ 

“ঘাঁহি শাধব যাহি ৫ফশকণমা বদ কৈতব বাদম্” | এ কথ ভ তবে ঠিক। তু 



ভূবি ভোগা ন রোচস্তে স জীবন্ত উচ্যতে। ৩৭৯ 
কিন্ত ভালও লাগিতেছে জার ভাবিতেছে একবার দেখি। কিন্তু যেমন চক্ষু খোলা 

তেমনি আবার আবীর দেওয়া-জাবার মুখ ঢাক1। শ্রীরুষ্জ আরও বাড়াবাড়ি 
করিতেছেন। মুখ হইতে হাত খুলিয়! আবীর দিবেন। বালিক1 এ চতুরালিতে 
পারিবে কেন? তবু বড় সুখ শ্রীকৃষ্ণ হাত খুলিয়া মুখে আবীর মাখাইতেছেন। 
হাসি আসিতেছে আর ষে বলিতেছে ছুঈ,! আহ! মানুষ যদি একট তারে 

ভালবাসে, ভালবাসিয়া একবার দেখে জগতে সেই খেল! করে, সেই আবীর 

দেয়। বিপদ সম্পদ সবই তার আবীর খেলা । যে*তার রঙ্গ দেখিয়৷ বিপদ 
কালেও বলিতে পারে-_হষ্ট ! বুঝি সেই তারে ভাঁলবাসিয়াছে । যে বিব্রত 

হইয়! বলিতে পারে “ম। তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েচি। হাসিব কি 

, কীদিব তাই মনে ভাব তেছি” | এই কথাই বুঝি ঠিক। 

ভুবি ভোগ। ন রোচন্তে স ভীবনুক্ত উচ্যতে ॥ 
পরম পুরুষ সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। পরমপুরুষ বেদবেদ্য আর তীর 

শক্তি স্থষ্টির উপাদান। 

কোন এক স্বন্দর পুরুষ দর্পণে আপন প্রতিবিন্ব দেখিয়া! যেমন মনে করেন 

এই-_এই, সেইরূপ পরম পুরুষ আপনাঁকে আপন শক্তি দর্পণে দেখিয়া ভাবন! 

করেন এই--এই | ইহাই মায়াকে অঙ্গীকার, পরেই স্ষ্টির ইচ্ছা বা ঈক্ষণ। 
এই বেদ বেদ্য পরম পুরুষকে দেবতার প্রার্থনা করিলেন । 

পৃথিবী আর সহ্য করিতে পারেন না, আমাদের যাতনারও শেষ নাই। 

তুমি তোমার সর্বব্যাপী অধিষ্ঠানকে মৃন্ভিমান্ কর-_নিরাকারকে নরাঁকাঁর কর, 
করিয়] পৃথিবীর ভার লাঘব কর--মামাদের যাতনা দূর কর। তোমার শতিও 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়! আসন্ন । ৬ 

তুমিই এই পরমপুরুষ- আর ইনিই পরমপুরুষের পুরুষকার শক্তি ! ধন 
বিন! শিবপুরুষ শবাকার পরম পুরুষ আপনি আপনি নিগুণ। - 



৩৮৫ ....., উত্সব । 

. বো শব্দদ্বারা পরমপুরুষকে দেখাইতেছেন--তুমি কর্মে আচরণে আত্ম 
প্রকাশ কর। আমর! ধন্ত হইয়া! যাই-_খাষিগণ নির্ভয় হউন-_-আর মনুষ্যগণ 

তোমার আচরিত কর্মের অনুসরণে সংসার সাগর পার হইয়া ধাউক। 

আর ইনি? সংসারে থাকিতে হইলে ষে সহিষুত1 সর্বদ1 আবশ্যক দেহে 
থাকিতে হইলে যাহা প্রতি নরনারীর প্রতিক্ষণে আবশ্যক-_তাহারই প্রকট 

মুন্তি ইনি। কি বলিব-_-বলি বলি করিয়াও বলা হইল নাঁ_কি ইনি? তথাপি 
কিছু চেষ্টা করিব। | 

যখন জীবের ছূর্গতি দেখি তখন মনে হয়, যাহার মধেয সকল বিষয়ের শক্তি 

সর্বদা রহিয়াছে তিনি এত শক্তিহীন হইলেন কিরূপে ? একমাত্র উত্তর ভোগ- 

লাম্পট্যই শক্তিকে হরণ করে। শক্তি হীনতাই জীবের হুর্গতির একমাত্র 

কারণ। 

. ভোগলাম্পট্যকে একবার দেখিতে পার? দেখনা একবার? কি 

দেখিবে? ভোগলাম্পটা জাগে শরীর ভোগের ইচ্ছায়। প্রথমে নিজের 

শরীরকে কিসে ভাল দেখায়, কিসে ফিট, ফাট রাখা যায়, কসে লোকে 
দেখিয়া ইহাতে মুগ্ধ হয়, কি করিলে সুন্দর দেখায়, এই দিকের আয়োজন হয়| 
তখন ইন্দ্রিয়গণ যাহ! চাঁয় তাই শরীরের সেবার জন্ত আহরণ করিতে হয়। 
ভোগের বিলাসিতার আপাতমনোরম অবিবেকে ইহাকে সর্বদ তৃপ্ত করিতে 

ইচ্ছা হয়। ক্র:ম এই শরীর দিয়! অন্য শরীর ভোগের ইচ্ছ। হয়! তাঁরপর যাহ! 

হয় তাহ! আর খুলিয়া! বলিবার আবশ্যকতা কি কিছু আছে? মানুষ এই শরীর 

ভোগের জন্তকি নাকরে? কিনাকরিতেছে? সর্বদ1 ভয় আছে শরীরটা- 

যায়, পাছে শরীরটার অন্ুখ হয়? পাছে এটা কোন প্রকার কষ্ট পায়? 

হায়! তবুও এটা কাহারও থাকেন! । 

এই ভোগলাম্পটা দ্বারা মানুষের কি হয়? হয় যাহা তাহাত সকলেই 

দেখে--সকলেই দেখিতেছে--সকলেই দেখিবে। 

ভোগলাম্পট্যই মানুষের শক্তি হরণ করে। ভোগলাম্পট্যের অতি ছূর্গম 
অন্তঃপুরে যখন শক্তির অবরোধ হয় আর ভোগলাম্পট্যের শত শত ছড়িদার-- 

ছড়িগারণী যখন শক্তিকে নির্যাতন করিতে থাকে্তখন শক্তির সেই মর্ম্রভেদী 
হাহাকার শুনিয়। যাতন! হয়ন! এমন মানুষ দেখা বায় ন1। 



* ভূবি ভোগ! ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ৩৮১ 

এই শ'ক্তকে উদ্ধার করিবে কে? উদ্ধার করিবার একজনই আছেন। 

শক্তি ইহারই | শক্তির নিরস্তর বিলাপে যখন ইহার দয়] হয় তখন তিনিই 
ইহাকে উদ্ধার করেন। ভোগলাম্পট্যকে সপুত্র বলবাহনের সহিত বিনাশ 
করিয়া ভোগলাম্পট্যের সুরক্ষিত হূর্গ ধ্বংস করিয়! ইনিই শক্তিকে উদ্ধার 

করেন। 

উদ্ধার করিয়াও শক্তিকে একেবারে গ্রহণ করেন না। শক্তি ভোগলাম্প- 

ট্যের গৃহে থাকাঁ-__-অসৎসঙ্গে ছিল বলিয়৷ ইহার অগ্নিপরীক্ষার আবশ্যক হয়। 

অগ্রিপরীক্ষায় শক্তিকে লোকের নিকটে অতি পবিত্র দেখাইয়া শক্তিকে বড় 
আদরে গ্রহণ করেন। 

লাম্পটোর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শক্তি, সেই “সর্বাঙ্গে স্ুমনোহরং শিরসি 
পদনখাৎ সর্ব্ব সৌন্দ্য্যসাঁরং” পরমপুরুষের বামাঙ্গে যখন উপবেশন করেন 
তখন কি শোভাই হয়? হহা যে দেখে সেই মুক্ত হইয়! যায় 

কোথাও কোথাও ভোগলাম্পট্যের দাস মানুষ নিজের ইচ্ছায় হয় না। 

মানুষের অনুপস্থিতিতেও মানুষের প্রিয়জন মানুযের ন্ত পুত্র বিত্তার্দি আহরণ 

করে। মানুষ দূর দেশ হইতে আসিয়! যখন দেখে কি সর্বনাশ হইয়াছে তখন 

প্রিয়জনকে অতি তিরস্কার করিয়! সেই শক্তি ও শক্তিমানকে ফিরাইতে চায়। 
কিন্তু তাহার। আসেন না। ভোগলাম্পট্যকে বিনাশ না৷ করিয়! তাহার। দেহ, 
রাজ্যে ফিরিয়। আসেন না। শ্রীভরত যখন শ্রীভগবানকে ফিরাইতে ন! পারিয়! 
তাহার পাঁছক ₹ইয়! নন্দীগ্রামে থাকিয়াই অযোধ্যারাজ্য পালন করিয়াছিলেন 
সেই রূপ শক্তি ও শক্তিমান্ বিরহিত মানুষ তীহাদেরই সাধনা করিতে থাকেন। 
পরমপুরুষের কোন চিহ্ন ধরিয়াই এক ধুগের উপরেও সাধন! চলে । শ্্রীভর- 
তের সাধন! জানিয়া মানুষ যদ্দি এই সাধন! করে তবে তাহ।র নিকটে শক্তি- 
জড়িত শক্তিমান্ বিছবাৎ মণ্ডিত মেঘথণ্ডের স্তায় নিশ্চয়ই উদ্দিত হয়েন। 

ভরত কোন সাধন। করিয়াছিলেন ? 

রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত পুষ্পক রথে নন্দীগ্রামে আপিয়াছেন_ 
যত্র বৈ ভরতে] রাজ! পালয়ন্ ধর্ম্মাস্থিতঃ | 
্রাতুব্বিয়োগজনিতং ছুঃখচিহূৎ বহন্ বছ॥ 

গর্তশায়ী ব্রহ্মচারী জটাবন্ধল সংযুতং | 
কশাঙ্গয্ঠীদৃঃখার্ভঃ কুর্ববন্ রামকথাং মুছঃ ॥ 



৩২ 2 উত্স - 

: 'ষবারমপি নোভুঙতে জলং পিবতি নো মুছ্ঃ। 

উদ্যস্তং চ সবিতরং'নমস্কুত্য ব্রবীতি চ॥ 

জগনেত্র সুরস্বামিন্ হর মে দুস্কৃতং মহৎ। 

মদর্থে রামচন্দ্রোহপি জগৎপুজ্যে' বনং যযৌ॥ 

সীতয়। স্থকুমারাঙ্গ্য। সেব্যমানোহটবীং গতঃ ॥ 

যা সীতা পুস্পপধ্যস্কে বৃস্তমাসাদ্য ছুঃখিতা। 

যা সীত রবিসস্তাঁপং কদাপি প্রাপ নে। সতী ॥ 

মদর্থে জানকী সা চ প্রত্যরণ্যং ভ্রমত্য হে ॥ 

যা সীতা রাজবৃন্দৈশ্চ ন দৃষ্ট নয়নে কদ|। 

যা সীতা দৃশ্যতে নুনং কিরাতৈঃ কালরূপিভিঃ ॥ 

- যা সীত৷ মধুরং ত্বন্নং ভোজিত? ন বুভুক্ষতি । 

স1 সীতাগ্য বনস্থানি ফলানি প্রার্থয়ত্য হে11। 

ইত্যেব মন্বহং হুর্য্যমুপস্থায় বদ ত্যদঃ | 

প্রাতঃ প্রাতন্হারাজো। ভরতো রাম বখসলঃ | 

করনা এই সাধনা? চতুর্দিশ বৎসর ধরিয়া দেখ না শক্তিও শক্তিমান-__ 

তোমারই শক্তি ও তোমারই শক্তিদান্ ভোগলাম্পট্য বিনাশ করিয়া তোমারই 

মধ্যে উদ্দিত হয়েনকি ন1? ভোগ ছাড় মুক্ত হও। শক্তি জড়িত শক্তিমানের 

প্রিয়নীষ সর্ধকর্্মারস্তে বিনিয়োগ করারই বিধি । প্রিয় নামটি শক্তি জড়িত শক্তি 
মান্ কিরূপে তাহা? গুরুর নিকট জানিয়াঁ লইতে হয়। আর যিনি জগতের সকল 
জীবের চ”ক্ষে প্রকাশিত হইরার জন্য মুণ্তি ধরি! জগতকে প্রকাশ করেন সেই 
প্রত্যক্ষ দেবতার নিকট শ্রীভরতের মত কীর্দিতে কাদিতে প্রার্থনা করিতে হয় 

আর বলিতে হয় আমার দোষেই ইনি ও তুমি কত কষ্ট পাইতেছ। শ্রীভরতের 

নিজের কোন দৌঁষ ছিল না-_মাতৃ দোষে ভরত আজ জগতের কাছে অপরাধী । 

তুমি কিন্ত আপন দোষেই আপন শক্তি ও শক্তিমান হইতে বহুদূরে সরিয়াছ। 

তথাপি ভরতের সাধনার অনুকরণ করিয়া চল-_হইবেই। 
আহ] ! তুমি মৃত্যুহর---'নাবার' মৃত্যু হইয়াও তুমি আসিতেছ। মৃত্যুও তুমি 

বলিয়! তোমার মৃত্যু মূর্তির সধুর মুর্তি নাম ধক্ষিক্সী ডাকিতে যদি মনে থাকে-- 



আন্ কাজে তোর ক্কাজকি আছে। ৩৮৩ 

তাহার অনুগ্রহেই ম্মরণ হয্ব-_-ইছা মনে বাখিয়! সেই দারুণ যাতনার সময় তাহার 
ধামের শ্রীমুন্তির দ্বারে ভিখারী হইয়! দাড়াইতে চেষ্টা কর-_তাছার কায 
তুমি অভয় প্রাপ্ত হইবে । আর ষদি সেই বিশাল করুণামাখ নয়নক মলের শ্মস্ণ 

_ একপ্রকারও হয়-_নাযের সহিত মুত্ভির স্মরণ যদি হয় তবে তোমার অসদগতি 
কি আর হইতে পারে? তাই বলা হইতেছিল ভোগত্যাগই যখন মুদ্ি 

তখন যতটুকু সময় পাঁওমনে মনে এবং ব্যবহারেও ভোগত্যাগ করিয়া 
হাতে পায়ে তার জন্তই কর্ম কর__মনটাকে নামছাড়া ও ভোগত্যাগ ছড়া আল 

কিছুই ভাবিতে দিও না। এই সাধনাই বড় সাঁধন1। তুমি চেষ্টা কর আর তার 
কাছে কৃপাভিক্ষা কর-_হইবে । 

আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে। 
অতি সামান্ত কথাঁতেও সময় বিশেষে বড় উপকার হুয। সময়ে সময়ে 

এমন সময় আসে যখন মন যেন? কিছুতেই আশ! পায় না। কি যাতন। মানুষ 

তখন পায়! ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার বিজলী খুব সাধারণ কথাতেও 
তখন চমকিয়া উঠে । এই ভাবের কথা কি ইহা? 

রাম বল মন বাচ যতক্ষণ 

আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে। 

মন কত কি ভাবিতেছে-_হতাশার কথা ভিন্ন আর কিছুই মন ভাবিতে 

পারিতেছে না। সহসা এ লেখার উপর চক্ষু পড়িল। মন্ একেবারে ধরিবার 

জিনিষ পাইল আর বলিতে লাগিল “আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে”? 

অন্ত কিছু মনে আসিতে গেলেও বলিতে লাগিল "আন্ কাজে তোর কাঞ্জ কি 

আছে*__যার এইরূপ হয় সেই বুঝে-_সবাই নাও বুঝিতে পারে। 

ছুঃসময়ের পর সুসময় আলিলে আরও অনেক ভাল কথার দৃষ্টি পড়ে সেই 

£ভূমৌ শয়ানাং শোস্তিং রাম রামেতি ভাবিণীম, উপবাস কশা- মর্ঘিদাখর 

ধারিণী--এক বেণী-__দীনা- দেবতামিব ভূতলে--আর ছা খাম রামেতি বিলপা 



৩৮৪ ৃ্ উত্সব । 
মানা স্থিতা সীতা৷ রাক্ষসবৃন্মমধ্যে। এই সব দেখিয়া মন সজাগ হইয়া! উঠে। 
নিশ্চয়ই আমাকে ত্রাণ করিবেন যদি আমি রাম রাম করিয়| যাই আর যদি 
দু বিশ্বাস রাখি তিনি অতি করুণাময়-ডাকিলেই তিনি উদ্ধার করেন__কবে 
উদ্ধার করিবেন বলেন ন| কিন্ত ডাক] বিফল হয় নাঁ_-উদ্ধার নিশ্চয়ই করেন__. 
তবে আমার কর্ধক্ষয় করিয়াই উদ্ধার করেন। উদ্ধার নিশ্চয়ই করিবেন-_ 
তাষত দিনেই করুন আমার কার্য নাম করাআমি সব সহিয়। নাম 
করি--আর ত আমার অন্ত পথ নাই। এই বিশ্বাস রাখিতে পার হইবেই। 

এখন ত সুস্থ শরীর-_-নংসারের ও উৎপীড়ন নাই--এখন যদি তোমার 

স্মরণে প্রাণ ভরঘ়| ন| যাম-স্তবে তখন? যখন শষ্য কণ্টকী ধরিবে-_-যখন 
যম যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া! তুলিবে-_+ঘখন শত বৃশ্চিকের দংশন এককালে হইতে 

থাকিবে। তখন কি ম্মরণে প্রাণ ভরিয়া যাইবে ? হরি! হরি! এআশা 

তুমি কর কিরপে? যদ্দি ভাবিগা রাখিয়া থাক তখনকার অবস্থা ত বড় 

নিরাশ্রয়ের অবস্থা । এখন শত চেষ্ট1! করিয়াও নিরাশ্রয়ের অবস্থা আনিতে 

পারি না_-তখন ত তোমার অনুগ্রহে আপনি আপনি এই অবস্থা আসিবে__ 
তবে ম্মরণ হইবে না কেন? এ আশাও যে কর ইহা! তোম।র মনেরই ছলন!1! 
কতবার ত রোগ আসিয়৷ ধরিল_-যখন বাড়াবাড়ি হইয়াছিল তখন কি তুমি 

স্মরণে ভরিত হইবার কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে? মনে যখন নানাবিধ 

অসব্ন্ধ প্রলাপ উঠিবে__-এখন এই ন্থস্থ সবল শরীরে যখন অসন্বন্ধ প্রলাপ 
ছাড়িতে পার না_-এখনও যখন তাঁর অনুগ্রহের কোন নিদর্শন পাঁওনা-_-তখন 

পাইবে এই আশা করিয়া নিশ্চিন্ত থাক কিরপে? কিরপে বল-_এখন 

পাঁইতেছি না বটে কিন্ত তখন দয়াময় দয়! করিবেন। আহা! মনের এই 

ছলনায় ভুলিওন1। . 

তুমি ত হতাঁশ করিয়াই দিতেছ। তবে কি করিব--তাই বল-_একটু 

আশ! দাও। 

যাহ] করিতেছ তাহ। করিয়া যাও- কিন্তু প্রতিদিনের কর্মে বিশ্বাস রাখ-_ 

তিনি আমায় উদ্ধার করিবেনই-_ইহাই তাহার ম্থভাব। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া 
প্রতি ডাকার কর্দে বিশেষ ভাবে মনে রাখ- আমার আর 

উপায়ণ্সাই_-আর আমার কেহ নাই। আমি একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস 

করি--তুমি আমায় রক্ষা করিবেই। : 



আন্ কাজে তোর কাজ কি আছে। ১০, 
কাঙ্গালের মত নিরন্তর কর্ম কালে বলার অভ্যাস রাখ-_ 

তাই-_থাকৃতে সময় দীন দয়াময় 

আরজী করে রাখি 

তখন পড়ে কিন! পড়ে মনে 

পাছে পড়ি ফাকি। 

কেধন করিবে ত? আর কি করিবে বল? যথাসাধা চেষ্টা কর “আন ফাজে 

ভোঘ্ ফাঁজ কি আছে” সর্বদা ইহা! মনকে স্মরণ করাইতে থাক, করাইয়া অন্ত 
ভাবনা! আর ইহাকে ভাবিতে দিও ন1--ভাবন1 ত উঠিবেই___:সই সময়ে ইহাকে 
হল. 

৪ 

“বাম বল মন বাচ যতক্ষণ 

আন্ কাঁজে তোর কাজ কি আছে” 

আত্মপ্রাপ্তির কত ভাল ভাল উপায় তিনি মনে জাগাইয়1 দিতেছেন__-লো কমুখে 

শান্ত্রমুখে শুনাইতেছেন আর তুমিও উপায় গুলিকে মোক্ষপথ দেখিতেছ 

তথাপি যে তোমার হয় না কেনজান? অভ্যাস না করিয়: যখনকার তখন 
কর বলিয়া । অভ্যাস কর হইবেই । 

ধীমহি | 
“এস আমর! ধ্যান করি”__কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে ? এই 

কথার উত্তর : শুনিবার পূর্বে ধ্যানের ফণ কি হইবে শ্রবণ করা উচিত। 

তাহাতে এ প্রশ্নের কতক কতক উত্তর মিলিবে। 
ধ্যান অর্থে চিন্তা। রূপের চিন্তাও চিন্তা, গুণের চিন্তাও চিস্তা। আবার 

স্বরূপের চিন্তাও চিন্ত/া। শেষোক্ত চিস্তাটিই প্রক্কত চিন্তা । ম্বরূপের ধ্যানের 
জন্ভই রূপ ও গুণের ধ্যান অবলদ্বন। রূপের চিন্তা হয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে । গুণের 
চিত্ত হয় মনের সাহায্য। আর স্বরূপ চিত্ত হয় ধী বা৷ উত্তম বুদ্ধি দ্বারা। 

ন্ 



২৮৬ | উত্সব । 

এই চিন্তা দ্বারা আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে? 
ধ্যান করিতে পারিলে তুমি আমাদের বুদ্ধিকে পরমপদে প্রেরণ করিবে। 

বুদ্ধি যখন পরমপদে প্রেরিত হয় তখনই আমাদের সর্বহুঃখ নিবৃত্তিরপ পরমানন্দ 
প্রাপ্তি হয়। ইহ! অপেক্ষা অধিক প্রাপ্তি আরকি আছে? আমাদের বুদ্ধি 

পরমপদে প্রেরিত হইলেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । 

বুদ্ধিটি কোন বস্তু? ইহ! কোন্ কার্য করিতে সক্ষম ? 
-*- আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি সঙ্কল্ন বিকল্প করে, 

কোন শক্তি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি আমি আমার রূপ 

অভিমান করে কিন্তু বুদ্ধিশক্তি বিচার দ্বার! যাহ] শ্রেয় তাহাই নিশ্চয় করে। 

বুদ্ধিটি তবে কি ভাল, কি মন্দ তাহার নিশ্চয় করে। নিশ্চয় করে 

কিরূপে ? 

বিচার দ্বার1| বুদ্ধি বিচার করিয়! নিশ্চয় করে যে যাহ! ক্ষণস্থায়ী তাহ] গ্রহণ 
যোগ্য নহে । ক্ষণস্থায়ী যাহ1 যদি তাহ গ্রহণ কর--ক্ষণিক যাহ! তাহার পশ্চাৎ 

যদি ধাবিত হও তবে ছুঃখ পাইবে। কিন্তু যাহ! নিত্য, যাহ] চিরদিন আছে, ছিল 

বা থাকিবে যদি তাহার দিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়! যদি অনস্তের জন্ 

প্রাণপণ কর তবে অনন্ত স্থখ পাইবে-_ভূমাতে স্থিতিলাভ করিবে। 
এস আমর? ভূমার ধ্যান করি। এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা 

ধ্যানকরি। যে চৈতন্ত মনের সহিত মিশিয়। আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, 

যে চৈতন্ধ দেহকে আমি মনে করিয়। দেহের হুঃখে নিরস্তর আপনাকে হুঃখী 

বোধ করেন, যে জীব চৈতন্ত বিষয়ে আসক্ত হুইয়া, দেহে আসক্ত হইয়? মনে 

আসক্ত হুইয়? সর্ববদ1 হায় হায় করেন, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত জীব ঠচতন্তকে বল! 

হয় এস আমরা অখণ্ড চৈতন্তের ধ্যান করি । 

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে ভগবানকে ভাকিতেছে 

বা ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার পক্ষে এস আমর! ধ্যান করি এই মন্ত্র 

প্রয়োগ করা যায় কিরপে ? 

বাহির ছাড়িয়া একটু ভিতরে ঢুকিলেই গুয়োগ করা যায়। 
*কিরূপে ? 

| রি একটি দেহেই অনেক লোক । যত শক্তি এক দেহে তত খণ্ড চৈতন্ত 

তব জীব এক দেহে। ইন্জিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিত্তও শক্তি, অহঙ্কারও 
শক্তি, বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্তি। এই খণ্ড খণ্ড শত্বির কোল কোলে খণ্ড খণ্ড 



ধীমহি। ২৮৭ 

চৈতন্ত। হে ইন্জিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিভ, হে বিষয়াসক্ত বুদ্ধি-_ক্ষণ- 
স্থায়ী বিষয় চিত্ত] করিয়! পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ভীষণ যাতনায় কষ্ট পাও কেন-_ 
এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূম] পুরুষকে ধ্যান করি, তিনিই আমাদের বুদ্ধিকে 
তাহার নিকটে প্রেরণ করিয় দিবেন। 

এইরূপ ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে কে? 

সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙলীভূত ব্য্টি চৈতন্ত সমূহকে বলিতেছেন, এস 
আমরা ধ্যান করি। আমি যে তোমারই । সেই দেবতার বরণীয় ভর্গই আমি। 

আমিই সমষ্টি চৈতন্ত। আমি তোমারই | এস ধ্যান করি। 

«এস আমরা ধ্যান করি” এইটি বড় আবন্তকীয় তত্ব । ইহাই বদি বিস্তার 

করিয়৷ বল? রা 

পূজার প্রাণ হইতেছে ধ্যান। এইজন্ত ধ্যানটি বিশেষরূপে আলোচন] করা 
আমর! অত্যন্ত আবশ্তক মনে করি। 

“এস আমরা ধ্যান করি” “ধীমহি*র এই অর্থ। ভামি ধ্যান করি ইহ বলা 

হইতেছে না_-বলা হইতেছে আমরা ধ্যান করি। এস আমন ধ্যান করি__ 

এইটি ভাল করিয়া বুঝি আইস, তবে পুজ! হইবে । 
ধীমহির অর্থ বুঝিলে পুজা হইবে-__ এই কথা বুঝিবার পুর্ব্বে আমাঁর অন্ত 

কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে। 
বল। 

ব্রাহ্মণের গাক্মত্রী-_শুধু তাই কেন ব্রাঙ্গণেতর আর সকলের গায়ত্রীতেও এই 

ধীমহি কথার ব্যবহার আছে। আমি জিজ্ঞাসা কাঁর ধামহিতে কে কাহাকে 

ধ্যান করিতে বলিতেছে ? 

সাধারণে মোট! অর্থই দেখে | স্থূল ভাবে ইহার অর্থ এই হয় যেযাহারা 
কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন তীহারাই যেন নিয়স্তরের লোকাঁদগকে বলিতে- 

ছেন এস আমরা ধ্যান করি। | 
এই ত বেশ সরল অর্থ। এই অর্থ করার দোষকি হয়? গ্োষকিছু 

আছে। সবাই মিলিয়! ধ্যান করি এস__এ ধ্যান বাহিরঙ্কে নাম সন্কীর্তণের 

মত। কিন্তু যখন কেহ নির্জনে তাহার ধ্যান করিবে তখন এস ভামরা ধ্যান 

করি-ইহা কে কাহাকে বলিবে? যিনি উচ্চ সাধক তাহাকেও গায়ত্রী মন্ত্রে 

ডাকিতে হয়| 

'-*একথা ঠিক বটে। তবে তুমি কি অর্থ বুঝিয়াছ? 



১১৪ উৎলব ।. 

.. : ধ্যানের অর্থ কি, ধ্যান করিলে কি হয়--এইগুজি বুবিতত পারি ৫ 
কাঁহাঁকে ধ্যান করিতে ডাকিতেছে ইহ সহজেই বুঝা। যাইতক। 

বুঝাইয়! বল। 

ধ্যানের অর্থ চিস্তা। রূপের চিন্তাও চিস্তা,গুণের চিস্তাও চিন্তা আর স্বরূপের 

চিন্তাও চিন্তা । রূপ ও গুণের ধ্যানে ক্রম মুক্তি পর্য্যস্ত উঠিতে পারে কিন্ত,স্বরূপ 

ধ্যান করিতে পারিলে “ন তন্ত প্রাণা উৎক্তামন্তি। ইহৈব সমবলীয়স্তেঃ। 

মরিবার সময় ইহাদের প্রাণের উতক্রমণ হয় না। -ই'হার1 এইখানেই তীহার 
সহিত এক হইয়া যান। 

এমন একটি দৃষ্টান্ত দ্শও যাহা সকলেই বুঝিতে পারে। সকলেই মানে তুমি 
বা তোমার মতন ধাহার। এবং তিনি বাতাহার মতন যাহার । 

_ তুমি আর তিনি ইহাদের উপযোগী করিয়া বলিতে হইলে তোমাদের মত 

লোকে যে চিন্ত! বা ধ্যানে প্রায় পড়ে সেইরূপ দৃষ্টাস্তই লইতে হয় । 

কি জানি কি তুমি বলিবে_-যাই বল ধ্যানটি বুঝান চাই। 
আচ্ছা আচ্ছা তাহাই হইবে। শ্রবণ কর। 
হরিদ্বারের গঙ্গ। বড়ই মনোহারিণী । সেই কুলকুল ধ্বনিতে-_ 

'. দৃষ্টান্ত যাহারা কবি তাহাদের__ 
_.. আচ্ছা_-আচ্ছাঁ_কিছু ধৈর্যওত থাক উচিত। ধৈর্য্য ধরিয়া অগ্রে শ্রবণ 
কর। . পরে যাহ বলিবার থাকে বলিও । 

বল। : 
সেই কুল কুল ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র করিলে এই শব্রাশির ভিতরে যে 

এক নিঃশবস্থান আছে সেই শীস্ত পরম রমণীয় স্থানে চিত্ত ষেন পৌছিয়া যায় 
তখন দেহ, মন, সংসার চিন্তা কিছুই থাকে না। 

. প্রক্কতির এই সুন্দর স্থানে এক যুবক ব্রাহ্গমুহূর্তে সন্ধ্যা আহ্িক করিতে 

গিয়াছে । বীধান বহু বিস্তৃত সিড়ি। ছুই এক সিড়ির নীচেই উন্মাদিনী 

গঙ্গা কুল কুলধ্বনি করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। ঘাটের উপরে 
বড় ঝড় পিঠুলি গাছ নীচে ছায়! বিস্তার করিয়াছে । ঘাটে ছুই একটি লোক 
মানৎ্করিতে আসিতেছে | যুবক প্রস্তর বাধান পরিষ্কার স্থানে কাপড় জাম! 

ইত্যাদি রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিবার আয়োজন করিতেছে! আর উপরের 
গাছে এক বানর ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে। তাহার ইচ্ছ!: বন্ত্রগুলি সে 
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টু্ি কঝে যুবক কিছুই লক্ষ্য করে নাই। খরশ্রোতার জলে একবারে নাবিতে 
পারিতেছেনা, জল লইয়] খেলা করিতে করিতে একটু অন্যমনস্ক হইয় গিয়াছে। 

অকম্মাৎ ঝড় মধুর স্বরে কে বলিল “বান্দরকী উপরে ধ্যান দেনা । যুবক 

তৎক্ষণাৎ বাঁদর হইতে বন্ত্রগুলি প্রথমেই রক্ষা করিল। পরক্ষণেই নিকটে 
দেখিল এক পাঞ্জাবী কুমারী বা কিশোরী । পাঞ্জাবী প্রায়শঃ হ্ন্দরী। রূপ 

েষন সুন্দর স্বর ও ততোধিক সুমিষ্ট। বাঁলিক1 অবিবাহিতা । বালিকা 

সাবধান করিয়া দিয়া স্মিতমুখে যুবকের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া) ছিল। যুবার 
চক্ষে সেই রূপর।শি, মেই ভঙ্গী, সেই ঈষৎ হাস্তভরা মুখশ্রী বড়ই মধুর 
লাগিল। কৃতজ্ঞ যুবক কিছুই বলিল না কিন্তু কিজানি কি ভাবভর] চক্ষে 

যেন কত কথাই কহিল। তারপরে স্নানাদি শেষে কে কোথায় চলিয়া গেল। 
কিন্তু এ ঘটনাই কি মমস্ত ব্যাপারের সমাপ্তি? না। কতকি দেখিতেছে কিন্ত 
সেই মৃত্তিত ভূল হয় না। কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রয়াস নাই তবে কেন 
সেই স্থৃহাসনী মিষ্টভাষিণী বালার মধুর মুর্তি তৈলধারার মত বিচ্ছেদে মানস 
চ*ক্ষে ভাসে? 

বুঝিলে রূপের ধ্যান কাহাকে বলে? এই রূপের ধ্যানের সঙ্গে হুন্দর কথা 
কওয়া-_সামান্ত একটু গুণও যোগ দিয়াছে । কাজেই এই ধ্যান এই চিস্তা 
প্রথম প্রথম তৈলধারার মত অবিচ্ছেগে হৃদয়ে ভাসিল। ক্রমে বিজাতীয় চিন্তা! 

দ্বারা সুন্দরীর ধ্যান ভুল হইতে লাগিল। ভুল একবার হয় আবার একটু স্থির 

হইলেই আবার আসে। ক্রমে জলধারার ন্তায় বিচ্ছেদ পূর্বক যাওয়।৷ আসা 
করিতে লাগিল। €লধারার মত বিচ্ছেদ বিশিষ্ট অবস্থাটি ধ্যানের নীচের 

অবস্থা । ক্রমে আরও দিন যাইতে লাশিল। যুবকের মনে হুইতে লাগিল যেন 

সুন্দরীর ধ্যান সরিয়া গেল। কিন্তু চিত্তধ্যানে সুখ বুঝিয়াছে বলিয়। ভুঃখের 

সময় এ চিন্তা চেষ্টা করিয়া! আনিতে লাগিল। কখন ব1 সেই স্থানে সেই সময়ে 
ষেইরূপ করিয়। দাঁড়াইয়া থকিত। এ দাড়ান সুন্দরীর অপেক্ষায়। যুবক যদি 
হ্বদ্পন্মেধ্যানের নির্দিষ্ট স্থানে এ মুর্তি ধারণা করিয়া হৃদয় বিহারিণীর সহিত 
মিলাইয়] সাধন! করিতে পারিত তাহা হইলে প্রথমে নুতন ভাবে ধরণ হইত, 

ক্রমে বছুদ্দিন অভ্যাসে আবার নূতন ভাবে ধ্যানও আসিত | 
এই যে রূপ ও গুণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল এই ধ্যান বহু আয়োজন করিলে 

তবে, স্থায়ী হপন | কিন্তু প্রায়ই রূপ ও গুণের ধ্যান বছুকাল্ স্থারী হয়নো। 

ইহাতে একটা আরোপ আছে বলিয়া! সকলে বুঝিতে পারিবে. বলিয়া! তোমার 
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কথ! মত একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্ত “এস আমরা ধ্যান করি* এখানে যে 
ধ্যান লক্ষ্য কর! হইয়াছে তাহাই প্রক্কত ধ্যান । 

প্রকৃত ধ্যান করাইবার জন্ত মূর্তি ধ্যানটি অবলধন মাত্র। ইহ] বুঝাই 
প্রয়োজন। | 

আমাকে ইহা বুঝাইয়া দাও। 

স্বরূপ চিস্তাই প্রকৃত ধ্যান। রূপের চিন্তা হয় প্রধানত: ইন্দ্রি॥ সাহায্যে। 
গুণের চিন্ত হয় প্রধানতঃ মনের সাহয্যে। কিন্তু স্বরূপ চিন্তা হয় ধী বাউত্বম 

বুদ্ধি সাহায্যে। 

স্বরূপ চিস্তাতে আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে? 

যাহার ধ্যান কর] উচিত তাহাকে ধ্যান করিতে পারিলে তিনি আমাদের 

বুদ্ধিকে আপন স্বরূপের পরষপদে প্রেরণ করিয়! থাকেন। বুদ্ধি যখন পরম পদে 
প্রেরিত হইয়া. জীবকে আপন স্বরূপটি দেখাইয়া দেয় তখনই আমাদের সর্ব্- 

দুঃখ নিবৃত্তিরপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ইহা] অপেক্ষা অধিক লাভ আর 

কিছুই নাই। 

বুদ্ধি পরম পদে পৌছিলে জন্ম জরামরণ ইত্যাদির হস্ত হইতে অব্যাহতি 

হয়। তখনকি এক রমণীয় অবস্থা যে লাভ হয় তাহা কথায় বল] যায় না। 

আপনি আপনি সর্বদ1 থাকিয়াও ্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ হওয়া যায়। সকল অবস্থাই 

ইচ্ছাকৃত। যখন কেহ সত্যসঙ্করভাব লাভ করেন তখন যখন ইচ্ছা তখন 

জাগ্রত স্বপ্র স্ুযুপ্তি লইয়! খেল! করিয়াও আপনি আপনি ভাবে সর্বদ! থাকেন। 

ইচ্ছা হইলে কাপড়পরার মত স্থুল হুশ কারণ দেহ ধারণ করেন ইচ্ছা হইলেই 
ছাড়িয়া ফেলেন। ইচ্ছা হইলেই ৃর্ধযরূপে কিরণ প্রদ্দান করেন, বায়ুরূপে 
বিচরণ করেন। কখন বিশ্বরূপে খেল! করেন, কখন আত্মরূপে সর্ধঞীবে 
প্রবেশ করিয়া জগৎ ধারণ করেন কখন বা অবতাধ হুইয়' পৃথিবীর ভার হরণ 

করেন অথচ তাহার আপনি আপনি ভাবটা সর্বদ্দাই থাকে। ইহা অপেক্ষা 

রমণীয় অবস্থা আরকি হইতে পারে? বুদ্ধি পরম পদে প্রেরিত হুইলে যখন 
এই অবস্থালাভ হয় তখন কার না কর্তব্য পর সাধন। কর! ? 

নিশ্চয়ই। কিন্তু বুদ্ধিটি কোন্ বস্ত? ইহা কোম্ কাধ্য করিবার সামর্থ্য 
রাখে ইহা পরম পদে প্রেরিত হয় কিরপে? 

«আামান্দের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে । কোন শক্তি স্কল্প বিকল্প করে, 

কোন শক্তি অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি অভিমান করে, আর কোন শক্তি 
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বিচার দ্বারা যাহ] শ্রেযঃ তাহা! নিশ্চয় করে। যেশক্তি সম্কর্প বিকল্প করে 

তাহাকে বলে মন, যাহ? অন্ুসন্ধানাত্মিক তাহ] চিত্ত, যাহ অভিমান করে 

তাহ! অহঙ্কার, আর যাহ! নিশ্চয় করে তাহ! বুদ্ধি। এতত্িন্ন আরও অনেক 

ইন্্রিয়শক্তি আছে। 
তবেই দেখ বুদ্ধি যাহা তাহ! কি ভাল, কি মন্দ বিচার করিয়া! ভালটি 

নিশ্চয় করিয়া! চক্ষের সম্মখে ধরে। 

নিশ্যয় করে কিরূপে? 

বলিতেছি ত-_বিচার দ্বার | 

ভাল করিয়। বল। 

বুদ্ধ বিচার করিয়। দেখা ইয়! দেয় যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহ! গ্রহণযোগ্য 'নহে। 
ক্ষণক যাহ! তাহার পশ্চাঁৎ ধাবিত হও ছুঃখের সাগরে পড়িবে । যাহ। নিত্য, 

যাহা চিরদিন আছে, ছিল ধা থাকিবে তাহারদিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়] 

অনন্তের জন্ত প্রাণপণ কর অনন্ত সুখ পাইবে; ভূমাতে স্থিতিলাভ করিবার প্রয়াস 
করিলে ক্ষুদ্র স্থখ যাহা, তাহা তাহার অন্তভূতি বলিয়া কিছুতেই তুমি বঞ্চিত হইবে 

না । কিন্তু ক্ষুদ্রকেই সর্বস্ব কর তুমি সর্ধ বিষয়ে বঞ্চিত হইবে। তোমার 

জীবন ছুঃখে পূর্ণ হইয়া যাইবে। 
এস আমরা ভূমার ধ্যান করি । 

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি। 

চৈতন্ত একটি। শক্তির শ্ফুরণ যেখানে যেখানে হয় চৈতন্তও সেই শক্তি- 
আশ্রয়ে খণ্ডমত হয়েন। যেমন আকাশ একটি । কিন্তু আকাশে মেঘ উঠিয়া 
যখন শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়, তখন প্রতিখণ্ড মেঘের তলে যেমন খণ্ড নীল আকাশ 

দেখা যায়--অথচ নীল আকাশ গ্রক্কত পক্ষে খও হয় নাঁ_চৈতন্তের খণ্ড 
হওয়াও সেইরূপ । 

যে চৈতন্ত মনের সহিত মিশিয়! আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, যে চৈতন্য 

দেহকে আমি মনে করিয়। দেহের ছুঃখে আপনাকে নিরন্তর ছুঃখী বোধ করেন, 
যে জীবচৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়1, দেহে আসক্ত হইয়া মনে আসক্ত হইয়! 

সর্ব্বদ] হায় হায় করেন, ধিনি এক হুইয়াও, শ্বরূপে এক থাকিয়াও শক্তিসঙ্গে 

আপনাকে বহুখণ্ডে থণ্ডিত মনে করিয়া সর্বদা ছুখ করেন,_সেই বহু পক্তিপ্নণ্ডে 

জড়িত হইয়া! খণ্ডমত জীবচৈতন্তকে বলা হয় এস আমরা অখণ্ড চৈত্ন্তের 

ধ্যান করি। 
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বাছা বলিতেছ তাছাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে ভগবানকে ডাকিতেছে 

ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে_-তাহার পক্ষে এস আমরা ধ্যান করি এই মন্ত্রে 
প্রয়োগ কিরপে হইতেছে তাছা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি তথাপি 
আরও স্পষ্ট করিয়া! বল। 

বাহির ছাড়িরা ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগটি বেশ করিয়! বুঝিতে পারিবে । 
তাহাই বুঝাইয়। দাও । | | 

একটা দেহের মধ্যেই অনেক লোক। একথা রূপক নহে, ইহা কাল্পনিক 

নহে, ইহা সত্যই। সকলেই সাধনার সময় অনুভব করিতে পারেন--একজন 
মন্ত্রজপ করেন আর একজন বাজে কথা তুলেন। প্রতিশক্তি চৈতন্য লইয়! 
যখন উদিত হয়, তখনই তাহ! একটা লোকরূপে পরিণত হয়। ইছ] সত্য 
কথ1। এজন্য শান্ত বহু স্থানে-_-হে মন, হে ইন্দ্রিয় ইত্যার্দি ভাবে ইহার্দিগকে 
পৃথক্ পৃথক মানুষের মত সম্বোধন করিয়াছেন । 

যত যত শক্তির স্ফুরণ এক দেহে হয় তত তত খণ্ড চৈতন্য জীব--এক জীব 

চৈতন্তের মধ্যেই প্রকাশ পায়। অথচ সমষ্টি জীবটি এক। ব্যষ্টি জীবগুলি 
তাহার অঙ্গ হইলেও তাহা! হইতে পৃথক সত্ব! লাভ করিয়। সমষ্টি চৈতন্তের 

সহিত বিবাদ করে। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিন্তও 

শক্তিঃ অহংকারও শক্তি; বিষয়াসস্ত বুদ্ধিও শক্তি। আবার আদ্দিত্যপথগামিনী 

বরণীয় ভর্গও শক্তি । খণ্ড থণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড চৈতন্ত । খণ্ড 

শক্তিগুলি যখন বিষয়াসক্ত হইয়া মরণের দ্বিকে ছুটে, তখন সমঠ্ি চৈতন্ত যিনি 

তিনি বলেন__হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসস্ত বুদ্ধি-_ 
ক্ষণস্থায়ী বিষয়-চিস্তা করিয়া! পুনঃ পুনঃ জন্থ মরণের ভীষণ যাঁতনায় কেন আর কষ্ট 
পাঁও-_-এস এস সেই অথগ্ড, সেই ভূম! পুরুষকে ধ্যান করি। 

বুঝিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে ? একটি দেছে 

আবদ্ধ সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি চৈতন্ত সমুহকে বলিতেছেন-_ এস 
এল আমরা. পরমানন্দ প্রাপ্তি জন্ত ধ্যান করি। তোমরা আম! হইতে পৃথক্ 
হইয়া ত ছুঃখ পাইতেছ। আমি যে তোমরাই । হে আমার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ! এস 
আমরা একতা হৃত্রে বন্ধ হই--এস দেখি তোমর। সবাই হৃদয় আকাশে ত্রিকোণ 
স্থানে “সেই প্রদীপ্ত তেজোরাশিপুর্ণ স্থানে এক সঙ্গে মিশ দেখি__দেখিবে 

'অন্তর্থখী হইলে তোমরাই দেবতা--আর তোমর1. এক সঙ্গে মিলিত হইলে 

তোমাদের শক্তির মিশ্রণে যে বরণীয় ভর্গের প্রকাশ হইবে, যে সর্বজন"বরণী 
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ভর্গ দেব আকার ধরিয়! হৃদয়-আকাশে ঈডাইবেন_-তিনিই আমাদিগকে সেই 

নিত্যধামে লইয়া! নমাইবেন। তোণবরা সকল উর্ধদিকে মিলিলেই দেখ্রিবে 
আমি সমষ্টি চৈতন্তই সেই বরণীয় ভর্গ। 'ামিও তোমরাই । আমা হইতে 
পৃথক্ হইয়। 'মার দুর্দশায় পড়িও না। এস আমরা ধ্যান করি। ধ্যান করি- 

লেই তিনি 'আঁমাদের উত্তম বুদ্ধিকে বিচার দারা দেখাইয়! দিবেন _ বাস্তবিক যাহ! 
দেখিতেছ, যাহা জগৎ রূপে দাড়াইয়া আছে তাহ! তিনিই । জগৎটা তাহারই 

বিবর্ত। জগুৎ সর্পরূপে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ব্রহ্গরজ্জুই। এই দেহ, এই 
মন, এই জগৎ এইগুলি ভ্রমে ভাসিয়াছে। ফলে তিনিই তিন আছেন । ভ্রমে 

দেখাট। মিথ্যা! । খণ্ড তিনি হন নাই-__খণ্ড নাই--অআখগই ভাছেন। বুদ্ধিকে তিনি 

প্রেরণ করিলে যখন ইহ তাহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন যতদিন ন। 

জথণ্ডে গ্থিতিলাভ হইতেছে ততদিন গ্রত্যঠ ইষ্টদেবহাকে গায়ত্রী অবলম্বনে ধ্যান 

করিতে হর | সঞ্ে সঙ্গে প্রার্থনাও রাখিতে হর_হে আমার ইষ্ট ! তুমিই বরেণ্যং 

ভর্গ: তুমিই ছলে স্থলে, অন্বণতলে সর্ধর-_-প্রভু ! তুমি কাহারও উপর 
অসন্তষ্ট নও__ঠমি স+দা সন্তষ্---আমি তোমার আজ্ঞামত কর্্দ করিতেছি, 

তোমার প্রসন্নতাটি আমার অন্ুভব-সীমার আনিয়া দাও। কর্মের ফলাফলে 

লক্ষ্য ন। রাখিয়' শ্রীভগবানের প্রসন্ন তা অনুভবের দিকে চাহিয়া থাকিলেই-__ 

মুর্খ হইলেও সন্ধ্যাপুজা ঠিক ঠিক হয়। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন হও__ আমি 

তোমার আজ্ঞ। পালনে গ্রাণপণ করি-_ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান । ক্রমে উপাসনা 

দ্বারা ষত যত পাপক্ষয় হইতে থাকিবে, তত তত হৃদয় নির্মল হইতে থাকিবে। 

ক্রমে বুদ্ধি প্রক্কৃত ধ্যান কাঁরতে সমর্থ হইনে তখনই তিনি বুদ্ধিকে আপনার 

নিকট লইয়| যাইবেন এবং,আমাদেরও উপাসণ] শেষ হইবে । এই পুজায় ভক্তিও 

আছে এবং ভক্তির শেষস্থান জ্ঞান ব' স্থিতিও আছে। 



শ্রীগীতার কয়েকটী কথা 
গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক । গীতার অসাশ্প্রদণায়িক শিক্ষা জগতের 

সকল প্রধান ভাষাতেই অনুদিত হইয়! বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে । যুগ যুগান্তর 
ধরিয়া! গীতার ব্যাখ্যা ও চচ্চা চলিতেছে এ্রবং চলিবে । কিন্তু এমন দ্দিন 

কখনই আসিবে না। ষখন কেহ বলিতে পারিবে যে যথেষ্ট হইয়াছে, আর 
দরকার নাই। অনন্তকাল ধরিয়া গীতার রহন্তোদবাটন করিলেও তাহা 
অফুরস্তই থাঁকিবে। ইহাই শ্রীগীতার মাধুর্য এবং বৈশিষ্ট্য । 

শ্রীগীতা তপশ্তাকে ত্রিবিধ বলিতেছেন, __ষথা শারীরিক, বাচিক এবং 

মানসিক। 

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবম্। 

্রহ্গচর্য্যক্নহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ 

দেবতা, ব্রাঙ্গণ, গুরুজন এবং জ্ঞানী ব্যক্তির পুজা) শৌচ, সরলতা, ব্রহ্গচর্য্য- 
পালন, কাহাকেও হিংস1 না করা এইসবগুলি শারীরিক তপস্তার অন্তর্গত | 

গুরুজন এবং বয়োবৃদ্ধদিগের আশীর্বাদ ধর্মজীবন লাভের অত্যন্ত সহায় 
তাই গীতাশান্ত্র তাহাদের সন্তোষবিধানের আদেশ করিয়াছেন। শৌচ অর্থে 

দেহ ও অভ্যস্তরের পবিত্রতা রক্ষা । আর্জব অর্থে সরলত1। ব্রহ্গচর্ষ্যে সত্য- 

রক্ষ। ও বীর্য ধারণই প্রধান সাধন। ব্রহ্মচর্ধ্য যদিও শারীরিক তপন্তা, তথাপি 

বর্গচর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্ত সাধন ম্পর্শমাত্র হইয়! যাইবে ইহাই মহাজন- 
দিগের সিদ্ধান্ত এবং অভিজ্ঞতা । অহিংস! অর্থে,-. মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, 

পতঙ্গ এমনকি বুক্ষলতা প্রভৃতিরও সেবা করা । বিনা প্রয়োজনে একটা বৃদ্ধ- 
পত্রও ছিড়িতে নাই । 

অন্ুদ্বেগকরং বাঁক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈ বাচ্ধায়ং তপ উচ্যতে ॥ 

কাহারও মনে আঘাত দিয় কোন কথা না বলা, যাহা! সত্য এবং যাহ! 

অগ্রিয় না হইয়া যথার্থ হিতসাঁধন করিবে এইরূপ বাক্য বলা এবং নিরস্ত্র 

্বাধ্যায় অভ্যাস ইহাকে ই বাচিক তপন্তা বলিয়াছেন। 
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কাহারও প্রাণে আঘাত দিয়া কথা বলা নরহত্যার তুল্য পাপ, এই খখা 
মহাতআ্সাগণ বারবার বলিয়াছেন। বাক্য অনর্থের মূল। এই জন্তই মৌন 

হইবার ব্যবস্থা । নিজের ধারণামতে যাহা সত্য এবং হিতকর তাহাই মাত্র 
বলিবার ব্যবস্থ]া। স্বাধ্যায় অর্থে খষি প্রণীত ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ। কিন্তু প্রতি 

স্বাসে প্রশ্বাসে গুরুদত্ত মন্ত্র জপকে ই শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় বল! হয়। 

মন: প্রসাদ সৌম্যত্বং যৌনমাঝ্সবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপে। মানসমুচ্যতে ॥ 

মনের গ্রসন্নতা এবং সাম্যভাব, কথা না বলা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শুদ্ধভাব 

পোষণ করা এইগুলি মানসিক তপস্তার অস্তর্গত। 

অশাস্তিই নরক | মন প্রফুল্ল না থাকিলে কোন কাজই হয় না। স্থখে 

দুঃখে সব সময়েই মনের স্থিরভাব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা । বাক্য দ্বারা মহাপাপ 

সঞ্চিত হয় তাই মৌন হইবার ব্যবস্থ! অথব নিতান্ত পিজ্ঞাসিত হইলেই সংক্ষেপে 

উত্তর দেওয়া । কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বার স্বরূপ । সাঁধনপথে চলয়৷ 

এই বহিশ্মুখ ইন্দ্রিযদিগকে অন্তমু্থ করিতে পারিলেই নিষ্কৃতি। সর্ববদ] বিশুদ্ধ 
চিন্তায় মনকে বড় রাখা,__-এই সবগুলি মানসিক তপস্তাঁর অন্তর্গত। 

সকল অবস্থায় ধৈর্ধ/ই হইতেছে শ্রেষ্ঠ তপন্তা। ধাহার কোন অবস্থাতেই 
ধৈর্যযচ্যুতি ঘটে না তিনিই যথার্থ মহাপুরুষ। শ্রীমন্তাগবতে উদ্ধব শ্রীভগবানকে 
প্রশ্ন করিতেছেন, _প্প্রভো, ছুর্জনদিগের তিরস্কার সহা করিবার উপায় কি”? 

শ্রীভগবান বলিলেন, --“ছুজ্জনদ্দিগের মন্মঘাতী দুর্ব/ক্য অতি কম ব্যক্তিই 

সহা করিতে পারেন এই সমরে ধৈর্যচ্যুতি না হইয়া! পারে না। তবে কোন 
কোন মহা'ত্া এরপ স্থলেও ধৈর্য্যহীন হন নাই,” দৃষ্টান্তত্বরূপ তিনি মালব- 

দেশীয় এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। এই ব্রাহ্মণ প্রথম জীবনে অতি 

কূপণাশয় ছিলেন এবং অত্যন্ত কেশ করিয়া! প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 

এইরূপ অর্থাশক্তি এবং ব্যয় বিমুখতার জন্য বৃদ্ধবয়সে তাহার স্ত্রী পুত্র 

আত্মীয় স্বজন এমন কি প্রতিবেশীরা পর্্যস্ত সকলেই বৈরীভাব ধারণ 

করিল এবং তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে 
বিতাড়িত করিল। প্রাণপ্রিয় অর্থের শোকে তিনি মুহ্মান ০্ছইয়া 

প্রথমতঃ হাহাকার করিলেন। পরে তীহার দিব্যজ্ঞান জন্সিল। 'ুনি 
ভাবিলেন,_- আহা! অর্থই আমার সর্বনাশের মুল, তাই শ্রীভগবান দয় করিয়! 



২৯৬ | উত্সব | 

আমার বিত্তনাশ করিয়াছেন এবং আবার মোহ বিনাশ করিয়াছেন। অতএব 

আজ হইতে আমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! আত্মদর্শন লাভে যত্ববান 
হইব। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি সামান্ত কৌপীন এবং মুন্ময় 
পাত্র লইয়। প্রস্থান করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে, মাঠে অবস্থান পুর্ব্বক আত্মার 
স্বরূপ নির্ণয়ে যত্ববান হইলেন এবং দ্বারে ছারে ভিক্ষালন্ধ সাঁমান্ত অন্নে উদর 

পুরণ করিতে লাগিলেন। |কন্ত ছুর্বত্ত বালক যুবকগণ সর্বদা তাহাকে 

লাঞ্চিঘ করিতে লাগিল। তাহার! বলিতে লাগিল, আহ! এই ভণ্ড আত্মীয়গণ 

কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এখন বকের স্ায় ধার্মিক সাজিয়া আপনার তভীষ্ঠ সিদ্ধি 

করিতেছে | এই বলিয়া! তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি হয়ত 

কোনও জলাশয়তীরে বসিয়া! ভিঙ্ষালন্ধ তল আহার করিবাব উপক্রম 
করিতেছেন এমন জয়মে ছুরাত্রাগণ আসিয়া তাহ1র অন্ন কাড়িয়া লইল এবং 

ভোজানপাত্রে নিষ্টিবন ভ্যাগ করিল। আবার অন্ত সময়ে তাহার পরিধেয় 

কৌপীন কাড়িয়া লইয়: তাহার হস্তপদ বন্ধন পূর্বক প্রহারে জর্জরিত করিল 
এবং সর্ধবাঙ্গে মলমুত্র নিক্ষেপ করিল। এইরূপে শতগ্রকারে লাঞ্চিত হইয়াও 

'তিনি নীরব রুহিলেন এবং একটুও বিচলিত না হইয়া এইরূপ চিন্তা! করিলেন, 

আমি দেহ নই, মন নই, সুতরাং ইহাদের উপর লাগুনায় আমার কিছুই 

ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এইরূপ ভাবিয়! তিনি যতই উদাসীন রহিলেন ততই তাহার 

প্রাক্তন কর্মের ক্রুত খণ্ডন হইয়া বিমল ব্রহ্মজ্যোতি আত্মা উদ্ভা(সভ হইয়। উঠিল 

এবং শীপ্ তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া অস্তিমে পরত্রদ্দে বিলয়প্রাপ্ত 

হইলেন। ৃ ৃ 
মানুষ সংসারে শত অত্যাচারে জঙ্জরিত হইয়! হাহ।কার করিতেছে এবং 

অন্তর্যামীকে দগ্ধ হাদয়ে জাল! জানাইতেছে | শ্াভগবান সহ বিশ্ফারিতনেত্রে 

প্রিয় মানবের এই নিধ্যাতন দেখতেছেন এবং পরক্ষা করিতেছেন তাঁর ধ্যৈর্ষের 

সীমা কতটুকু। এই অগ্নি পরীক্ষার পাঁড় দিতে পারিলেই তি ন তাহার প্রিয় 
ভক্তকে স্সেহশীতল বক্ষে জড়াইয়! ধরিয়া তাহার চিরশাস্তি বিধান করেন। 

| শ্রীভবেশ চন্দ্র মুন্সী ( শর্মা) 

রেসুন। ্ 
আস ডে এবি 



শ্রীশ্রীহংন মহারাজের কাহিনী | 
সাধুবাঁব একাদন আমাদের নিকট গল্প করিরাছিলেন যে যখন তিনি 

প্রথমে এই পাহাঁড়টাতে বাপ কাঁরবেন মনস্থ করিয়া'ছলেন, তখন অনেকে ভয় 

দেখাইয়াহিল যে ও পাহাড়ে ভূত প্রেত বাদ করে, তাহারা আপনাকে মারিয়া 

ফেলিবে। বাবা বলিলেন, কিন্তু এতদিন ধারয়। ত এই পাহাড়ে একা বাস 

করিলাম, কৈ কোন খিপদত এ পর্যন্ত হয় নাই |” কৈলাস পাহাড়ের নীচে 

উত্তর দিকে ঠিক ধনুখেই খানিকটা উচ্চ গ্রস্তরময় স্থান আছে। তছুপরি 

একখানি ইষ্টক নিশ্মিতত ক্ষুদ্র গৃহ আছে। স্থাণায় ব্যক্তিগণ আসিয়া! মধ্যে. মধ্যে 

এখানে পুঙ্গা দের । মায়ের ঘরখানি আছে বলিয়া এ ক্ষুদ্র শিলামগ্ডিত স্থানকে 

সাধুবাবা দেবার পাহাড় বলিয়া থাকেএ। "আমরা এ দিবস সেই গৃহথাঁনি 

দেখাইয়া বাবাকে [জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, “এট| [ক মায়ের স্থান ?” প্রতুযত্তরে 

সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, এ স্থানে মা আছেন, তি'ন আদায় রক্ষা করিতেছেন । 

সাধুবাবার খুসে পুর্বে কখনও ক্র প্রকার কথা শুনি নাই। সেদিন বাবার 

কথাটি শুনিয়া আনন্দ পাইস্রাছতাম । মদও তিন জ্ঞনী পুরুষ, কিন্ত কোন 

বাক্যে কিন্বা ব্যবহারে কোনগ্ধপ নংরমতা ঠাহ।র মধ্যে লক্ষিত হয় না| 

বাবার বহু স্ব৫চিত দোহার মধ্যে আর একুটী দৌহাঁ এই ৫ 

“অন্তন্মুথ বৃত্ত বনা হোর না অন্তঃহৃখ 
বাস্ বুর্ভিতে যাত, নাহে অন্তন্ধ মন্কী ছুখ ॥৮ 

অর্থাৎ মনকে অন্ত্মা, খী না করিতে পারিপে অজ্ঞরের স্ুথ অনুভব হয় না। 

মন বহিন্মু থ বাহলে তাহার দুঃখ কখনই [নবারত হয় না। 

সধুবাবা একদিন অর একটী কণা বালতেছিলেন, প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে 

ভক্তি। ভক্তি হইতে বিবেক, বিবেক হইতে বৈরাগ্য 'এবং বৈরাগ্য থাকিয় 

সন্তোষ লাভ হয়। সম্থোষ হইতে শান্তি, শান্তি থাকিয়া জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞান 

হইতেই মুক্তিলাভ ঘটিয়৷ থাকে | 

জনৈক ভদ্র মহিল! 

রাজসাহী । 



সাধু দম্পতি । 
রামলাল বড় দরিদ্র। স্ত্রী পুত্র কন্তা নিয় অনেক দিন তাহাকে উপবাসে 

কাটাইতে হয়। এক মারোয়াড়ীর গদিতে সামান্ত বেতনে রাম লাল চাকুরী 

করেন- তাহাতে তীহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা 

পর্যযস্ত তাহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়-_নিজের ছুঃখ কষ্ট ভাবিবারও 

তাহার অবসর ঘটে না। ভোরে গঙ্গা স্নান ও সন্ধ্যা তর্পন করিয়া রামলাল 

মনিবের কাজে হাজির হন। মনিব তাহার উপর খুব প্রসন্ন__কারণ সে বড় 

নিলেভ ও কর্তব্যপরায়ণ। 
রামলালের স্ত্রী দয়াকতী, কাশীপুর ক্ষুদ্র কুটারে পুত্র কন্তা লইয়া বাস 

'করেন। সন্তান প্রতিপালন ও রাম লালের কঠোর ক্লেশের বিষয় চিন্তা করিয়! 

দয়াবতীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি অনুক্ষণ সেই চিন্তা করেন--কিসে 

ত্বামীর পরিশ্রমের লাঘব হয়| রামলাল প্রতিদিন গৃহে যাইতে পারেন নাঁ_মাঝে 
মাঝে যাইয়। থাকেন। বেতন পাইলেই সেই টাক? ১৫২টি বাড়ীতে 
পৌছানই তাহার প্রধান কাজ। তার পর নিজ খোরাকী হই।ত চাল, ডাল 
আটা নুন তেল যাহা যে দিন যেটুকু বাচাইতে পারেন পক্ষাস্তে তাহাও 

দয়াবতীর নিকট পৌছান তাহার দ্বিতীয় কাজ। 

দ্য়াবতী গৃহে পুক্রকন্ত লইয়া থাকেন, রামলাল কলিকাতায় থাকেন-_ 

তাহাদের মধ্যে খবর আদান প্রদানের কোনও ন্ুদ্ধা নাই। দয়াবতীর কোনও 
অস্থবিধা হইলে তিনি একমনে স্বামীকে চিস্ত! করেন ও মনে মনেই তাহাকে 

অভাব জানাইয় থাকেন। রামলালও সে চিন্তার প্রভাব বুঝিতে পারেন_ 

একবার বাড়ী যাইয়। তাহাদের সংবাদ লইয়া থাকেন। এই নিয়মে তাহাদের 
সংসার চলিতেছে । 

আজ মাধীপুণিমা-_রাম লালের আজ আহার হয় নাই। মনিবের কাজের 
ভীড়ে তাহার রান্না করা৷ ও খাওয়ার অবসর ঘটে নাই। দিনের কর্মাবসানের 

পর রামলাল ুস্থচিত্তে গঙ্গাতীরে বসিয়! বিশ্রাম করিতেছেন,--এমন সময় 

দয়াবৃতীর চিস্তা তীহার মনে বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল । তিনি মনে ভাবিলেন 
দয়াষতী তাহাকে ন্মরণ করিতেছে । তখন তিনি ভরত পদে বাড়ীর দিকে 

-চলিজেন। - বাড়ী পৌছিতে তাহার রাত্রি ১১টা বাজিল। 
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বাড়ী পৌছিয়৷ দেখিলেন-_তীহার ছোট শিশু পুত্রটির প্রবল জর ও বসন্ত, 

দেখ! দিয়াছে | প্রতিবেশী কোন গৃহস্থ তাহাকে হোমিওপ্যাথী ওষধ দিতে- 

ছিলেন কিন্ত আজ তাহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং দেহের বসন্ত ভীষণ 
" আকার ধারণ করায় তিনি তাহাদের সংবাদ লওয়! বন্ধ করিয়াছেন _এবং 

দয়াবতীকেও তাহার বাড়ী যাইয়া! অবস্ত/ জানাইয়। ওষধ আনিতে বারণ করিয়া! 

দিয়াছেন? কারণ তিনিও কচি কাচা ছেলে মেয়ে লইয়ায় সংসার করেন। ব্যাধী 

সংক্রামক--এ অবস্থা কেমন করিয়া তিনি তাহাকে বাড়ীতে আসিতে 

দিতে পারেন ? 

রামলাল গৃহে পৌছিয়া দেখিলেন- দয়াবতী রুগ্ন সম্তান ক্রোড়ে লইয়া 
অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করিতেছে । ক্ষীণ প্রদীপ গৃহ কোণে জলিতেছে। 

রামলাল বালককে ভাল করিয়! দেখিবার আশায়, প্রদীপ তুলিতে যার! 

দেখেন, প্রদীপ তৈলহীন। পরে জানিতে পারিলেন, গৃহে তৈল নাই,_- 

পয়সাও নাই। ক্ষণকাল পরেই প্রদীপ নির্বাপিত হইল-_গৃহ অন্ধকার হইল। 
দ্য়াবতী উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। রামলাল দয়াবতীকে ধৈর্য্য 

ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন “তুমি উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া 

ম! ছুর্গার স্মরণ কর এবং তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া অপেক্ষা কর আমি 
অচিরাং আলোর ব্যবস্থা করিতেছি । 

এই বলিয়! রামলাল গৃহ হইতে নিষ্করান্ত হইলেন এবং প্রতিবেশীদের ছারে 

দ্বারে ডাকিতে আরম্ত করিলেন কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। এত গভীর 

রাত্রিকালে আর্ততকে ত্রাণ করিবার মত প্রাণ বুঝি তখন কাহারও ছিল ন1। রামলাল 

প্রমা্দ গণিলেন এবং ভাবিলেন গৃছে ফিরিয়া যাইয়া, প্রাণপুন্তলিকে ক্রোড়ে 

লইব এবং অশ্রুজলে তাহাকে সিক্ত করিয়া! তাহার অঙ্গ জালা! নিবারণ করিব। 

ত্বরিত পদে গৃহে চলিলেন__কিন্তু উন্মনা ভাবে গৃহ না যাইয়! গঙ্গাতীরে 
গৌছিলেন। তখন তাহার মনে হইল এতক্ষণ বালক নিশ্চিতই বাচিয়া নাই 

এবং দয়াবতীও অবস্াই মুর্ছিত। হইয়া থাকিবে । তবে আমিও একটু বিশ্রাম 
করিয়া পরে গৃহে যাইব এই ভাবিয়া তিনি সোপানোপরি উপবেশন করিলেন ও 

ূর্গ' দুর্গা ম্মরণ পূর্র্বক আবেগভরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
দয়াবতী স্বামীকে ন্মরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কারদিতেছেন এবং ভঠবিতে-, 

ছেন__শিশুর শ্বাস রোধ হইয়াছে,তাহার কফরদ্ধ শ্রুতি কঠোর উদ্ধশ্বাসের শব 

আর গুনিতে পাওয়া যাইতেছে না| । সন্তান নিশ্চিতই মরিয়াছে এই মনে করিয়! 
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"মা ছূর্গে, রক্ষা কর” বলিয়া দয়াবতী মুঙ্ছিতা হইলেন। ক্ষণকাল পরে রুণ্ন 

পুজের মী, মা,” সম্বেধনে দয়াবতীর »ঙ্গালাঁভ হইলে তিনি দেখিতে 

পাইলেন যে প্রসারিত হস্তে স্নেহ ও দয়ার গ্রতিমুর্তিরূপিণী কোনগু বনধ্ী তাহার 
ক্রোড় হইতে নিজ ক্রোড়ে তাহার রুগ্ন পুত্রকে লইতেছেন। “মা.গা” বলিয়া ৃ 

তাহার চরণতলে দয়াবতী লুষ্টিত! হইয়া পড়িলেন। 

রমণী বলিলেন পস্থির হও বাছ৭। (কোনও ভডয় নাই তোমার ছেলে 

আরোগ্য লাঁভ করিয়াছে প্দয়াবতী বলিলেন মাকে তুমি ?” রমণি বলিলেন 

- আমি তোমাদের মা! রামলাল আমাকে ডাকিতেই আমি আনিয়ছি 
তোমার কোনও চিন্ত। নাই-_হামি সব ঠিক করিয়া দিতেছি । এই বলিরা সেই 

মা দ্রুত হস্তে সন্তানের গায়ে দিব্য ওষধের গ্রলেপ লাগাইয়া দিলেন । 

প্রলেপের ন্নিগ্ধতার এবং মনোরম গন্ধে বালকের মুখে হাসি ফুটিল-_সে 

ক্ষুধ! জানাইয়] খাছ প্রার্থনা করিল মা ফল ছুর্ধ গ্রভৃতি আহার্ধ্য সবই 

লইয়! আসিয়াছেন-__বালক আহার পাইয়া] পর* তৃপ্ত ও শাস্তি লাভ করিল। 

মা তখন দয়াবতীর ক্রোড্ডে ছেলে দিয়! বিদায় চাহিলেন__দয়াবতী আপত্তি 

করায়, তিনি-বলিলেন_-প্রামলাল আমার ছুয়ারে বসিয়া আছে-- আমি না গেলে 

সেআসিতে পারিতেছে না,” এইবলিয়! তিনি প্রস্থান করিলেন । 

রামলাল আবেগভরে মাকে স্মরণ করিতে করিতে ভিতরে জাগ্রত কিন্ত 

বাহিরে নিদ্রিত হুইয় পড়িলেন। তিনি দেখিলেন_ যেন তাহার দেহ নাই, 

--অথচ এক আনন্দঘন জ্যোতিই ষেন তিনি নিজে । পরক্ষণেই দেখিলেন 

--জগৎসংসাঁর. বলিয়া কোনও কিছু নাই--আছে এক আনন্দঘন জ্যোতির 

সাগর । উর্ধে-_অধে দিগন্তে-সেই প্রেষমধূর জ্যোতিরাশি, নিষ্পন্দ-_ 
নিশচল। তাহার প্রতীতি জন্মিল-- এই জ্যোতিরাশিই তিনি__ এই জ্যোতি- 

স্থাশিই ছুর্ণা। ক্ষণপূর্ধে তাহার চিত্তের অ।বেগ যে তাহাকে আকুল করিতেছিল 

এখন তাহার লেশ মাও নাই। রামলালের রাত্রি সেই ভাবেই 

কাটিল। ভোরের আলোকে ও ঘাটে লোক সমাগমে-_তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল। 
প্রথমতঃ রামলাল যেন কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। পরে যখন পূর্বব- 

স্থতি-জাগিয়া উঠিল তখন তান দ্রুতপদে গৃহে চলিলেন। 

৮ গৃহে পৌঁছিয়! পুত্রকে সুস্থ দেখিয়া! তিনি বিস্মিত হইলেন। দয়াবতীর 

নিকট তাহার মায়ের আগমন বৃত্বাস্ত জানির রামলাল রোদন করিতে লাগিল 
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এবং দয়াবতীকে বলিলেন, ““সতি ! তুমিই ভাগ্যবতী, তুমি মায়ের দর্শন লাভ 
করিলে। আমার অনুষ্ট মন্দ তাই আমাকে মা বঞ্চিত করিলেন,” 

রামলাল ছূর্গা ভর্গী বলিয়া! অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। দয়াবতী যখন 
বুঝিলেন--যিনি তাহার সন্তানের জীবন রক্ষা রুরিতে আসিয়াছিলেন-_ 

তিনি এ সংসারের &পাতান,মা নহছেন- স্বয়ং জগদন্বা--তখন তিনিও দুর্গা 

দুগ্গী বলিয়া! কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন । 

সেই রাত্রিতে বামলাঁলের মনিব স্বপ্নে দেখিতেছেন, তাহার ব্বর্গায়। জননী 
আসিয়। তাহাকে বলিতেছেন, «এ ভকত তুমি অতি কঠোর-_কি জন্য 

স্থখে নিদ্রিত আছ ? তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রীমান রামলাল তোমার 

নিয়োগক্রমে আজ অনাহারী এবং তাহার পুত্র মৃত্যুকবলে পতিত। তুমি 
কোন সংবাদ লইতেছ ন1?” ভকতরাম শৈশবে মাতৃহীন। সে কখনও 

মাকে দেখে নাই। তাই স্বপ্নে তাহার মায়ের রোষ কষায়িত মূর্তি দেখিয়া 

ভীতচকিতত চিত্তে ঘর্মান্ত দেহে বিছানায় উঠিয়া! বসিলেন | তাহার মন বড় 
ব্যাকুল হুইল। দ্রতপদে রামলালের বাসায় গিয়া দেখিলেন রামলাল সেখানে 

নাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, গত দিবসে অনৰকাশ 

বশতঃ তাহার আহার হয় নাই এবং গত রাত্রে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন উপলক্ষে 
তিনি গঙ্গায় গিয়াছিলেন। তৎপর কেহ তাহাকে ফিরিতে দেখে 

নাই । ভকতরাম নিজেই বিস্মিত ও ছুঃখিতচিত্বে গঙ্গার ঘাটে তাহার অনুসন্ধানে 

গিয়! তাহাকে দেখিতে পাইলেন ন1। পরে তাহার গৃহে যাইয়! তাহাকে 

সন্ত্রীক রবোদনপরায়ণ দেখিতে পাইলেন। রামলাল মনিবকে 

সমাগত দেখিয়া বলিলেন, “আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে আজ 

হইতে আপনি দয়! করিয়া আমাকে আপনার কর্ম হইতে অবসর দিন,” 
এই বলিয়া রামলাম অধিক রোদন করিতে লাগিলেন । ভকতরাম সমস্ত 

ব্যাপার অবলোকন করিয়! রামলালের পায়ে পড়িলেন এবং বলিলেন “রাম- 

লাল, তুমি আমার দাদা_কনিষ্ঠের অপরাধ ক্ষমা কর। আজ হইতে আমার 

সমস্ত ধন সম্পত্তির ও কারবারের অর্দাংশ তোমার । তুমি আমাকে পরিত্যাগ 

করিও না | দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দেও ।” 

ভকতরাম বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু রামলালকে কিছুতেই মানট্ুইতে 

পারিলেন নাঁ। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার বাড়ী ঘর বিষয় সম্পতি কারখার 

তুজ্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া রামলালকে অশেষ প্রকারে মিনতি 
৪ 
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করিতে লাঁগিলেন। রামলাল বলিলেন “ন্রাতঃ তুমি আমার হইয়। 

এই বিষয় রক্ষা এবং দেবত1 ও দ্বিজ সেবায় ইহার বিনিয়োগ করিবে। 

মা আমাকে ডাকিতেছেন অবিলম্বে তাহার কোলে গ্লোছিতে দেও 1 

এই বলিয়া তিনি সন্ত্রীক গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করিলেন। যদি কাহারও 

ইচ্ছা! হয় গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলে এই সাধু দম্খতির দর্শন অগ্ঠাপি 

পাইতে পারেন। | 

শ্ীমনে1রঞ্জন চক্রবর্তী এমূ বি। 

/কাশাধামে শিবরাত্রি। 

শুভ প্রভাত আসিল। শুভ প্রভাত বলিতেছি, কারণ সমস্ত জীবন ধরিয়া 

যাহ! অভ্যাস করিতে হইবে সেই পাথেয়টি আজ প্রভাত আপনি আনিয়া দিল । 

আনিয়া! দিল সত্য, এতদিন ধরিয়া? লইয়া আছি সত্য, কিন্ত অবিরাঁমে তাহ! 

চলিয়াছে কৈ ? এ শুভ প্রভাত কি বলিয়া দিল, এবার হইতে চলিবে ? কিসে 

ভাল হইবে জানিনা _জানিবার প্রয়োজনও বুঝি রাখিনী_যদ্দি অনুভব 
করাইয়া দাও-_তুমিই সমস্ত করিতেছ--আর তুমি ভিন্ন আমি জড়পিও 

মাত্র । 

কিন্তু অবিরামে চলা বুঝি একেবারে হয়না । অথবা "অবিরামে চলন' 

কথাটাই হয় না। এখনকার ধর্ম ত্যাগ ও গ্রহণ। বার, জল, স্বাদ, 
সকলই এখানে অগ্রসর হয় আবার পশ্চাৎ হটে। বাহিরে আসিয়৷ হয় অহং, 

ভিতরে ঢুকিয়] হয় সঃ| অবিরামে কিছুই চলে না। “চলন বিরাম* ইহাই 
বুঝি ঠিক কথা। 

ফঃহাঁ করি-_এতদিন চেষ্টা করিয়াও ঠিক হইতেছিল না কেন? শাঙ্তে দৃঢ় 
বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল কারণ। আরও একটু কিছু আছে। কিসে 

শীপ্ হয্ন-+এই অন্ঠায় ব্যাকুলতায় নূতন নূতন শান্তর আজ্ঞা পালনের বে চেষ্ট। 
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তাহাঁও না হইবার অন্ততম কারণ। এইরূপ ব্যাপারে এক ধরিয়া থাক! 
যত শিথিল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। 

মাটির নীচে জল আছে। একস্থান খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম_কতক 
দুর খড়িলাম_-আর একজন বলিল--এইস্থান না খড়িয়া এ স্থানটা 
খুড়িতে থাক__মমনি তাহাই করিলাম। সেখানেও কার্ধ্য শেষ হইতে ন! 
হইতে আর এক জনের কথা শুনিয়। আর এক স্থানে যাইলাম__এরপ করিলে 
আর কখন জল পাওয়া যাইবে না কেনন! এক জনঞ্চে বিশ্বাস করিতে পারি 
নাই। 

| 
এক ধরিয়] সকলই করা যাঁয়_-হবে যে মান্ুব পারে ন'..তাহা মহামায়ার 

প্রকাগ্ত রহস্ত। তিনি বপিয়া দিতেছেন_-ছাড়িও না--বলিয়া কহিয়] এক 
ছাড়াইয়া৷ অন্ত ধরান--মাবার অন্য ধরাইয়। সব শিখিল করেন। যাহাঁদের 
গো আছে তাহারাই এই প্রকাগ্ঠ রহস্তে গিতিরা যায়। যাহার! গে। রাখিতে 
পারে না তাহার! হারিয়া যায়। হারিয় গিরা আলস্যে অনিচ্ছায় ক্লেণ পার 
আর ম! হাসিতে হাসিতে দেখেন অজ্ঞান কেমন। 

তথাপি মা আমার ঘে করুণাময়ী --তাহাঁতে ভূল নাই । খোটাকে ম।টীর 
মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রাখিতে হইলে *নেকবার হেলাইতে হয়, নাড়াচাড়া 
করিতে হয়। মাও আপন সন্তানকে তাই করেন._-পাছে ছেলে শেষে ঠকিয়া 
যায়__আর কাহারও হাতে ঠকে। 

তিনিই বলেন না পাওয়া পর্যন্ত “এক” [শখিল করিও না| আপনি 

শিথিল করিরা বলিয়া দেন এই দেখ ঠর্চিলে-_-আর ঠকিও না। «এক' হইতেই 
সব পাইবে জানিয়া রাখ । এই “এক” টিতে সবার অধিকার আছে। এই 
“এক+টি আমার নাম। নাম সীমাশৃন্য নামীর সাকার রূপ মাত্র। 

জগৎ জননী তাহার অবোরা মুর্তিতে কি শিখাইয়া গিগাছেন ? 

জগতে বহু ছঃখ পাইবে। স্থুখও পাইবে কিন্তু ছুঃখ অনস্ত। আমার 

জীবন চাহিয়! দেখ। রাক্গযনাশ, বনবাস, হরণ আবার বিসজ্জন। তথাপি 
এই দুঃখ রাশিকে অতিক্রম করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া! আপনার বস্তরট 
দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাক। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, স্থখে ছুঃখে, বিপদে সংপদে, 

সময়ে অসময়ে, শুচি অণ্ডচতে, প্রতিক্ষণে এতি শ্বামে এক মুহূর্তও ছাড়িয়া 

থাকিওনা। কখন বৈখরী, কখন মধ্যমা, কখন পধ্যন্তিতে তাাকেই লক্ষ্য 



৩০৪ | উত্সব | 

কর। নিতাত্ত মু অবস্থাতেই ধৈথরীতে করিতে কিতা সব আনিয়া 
দিবে। “নহি মাতা সমুপেক্ষতে সৃতম” | 

এতদিন ধরিয়া যাহা কর! হইয়াছে, মনে হয় কিছুই করা হয় নাই আর 
একবার নৃততন করিয়া আরম্ত করিব। 

ধেন অস্থ হইতেই আমার নূতন জন্ম হইল। দেহত্যাগের পরে যে জগ্ম 
তাহাতে বাল্যকাল থাকিবে, যৌবন থাকিবে--কতদ্িন বুথ! যাইবে আবার 

কত অজ্ঞের মত কার্ণয হইয়। যাইবে, আবার কত পাঁপ হইয়া যাইবে, কত ন্তায় 
অন্তায় সংস্কার আবার পড়িবে | আবার কত ক্লেশ ভোগ করিয়া__কতদাগ। 

পাইয়া এখনকার এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে- কতবার চোর পলায়নের 
পরে বুদ্ধি বাড়িবে। ভাহাতে কাজ কি, অনেক ঠকিয়া অনেক ঠেকিয়! এখন 

একরপ দীড়াইয়াছি। নে করা হউক অগ্চ আমার মৃত্যু হইল। কাল 
শিবচতুর্দা্শীতে জন্মিলাম। যাহার! পরিচিত তাহারা গত জন্মের পরিচিত। 

ইহাদের নিকটে কোন ন কোন বিষয়ে খণী। এখুণ আমাকে শোধ করিতে 
হইবে নতুবা কর্মক্ষয় হইবে না। বাহিরে চেনা লোকের মত ব্যবহার 

করিতে হইবে কিন্তু ভিতরে দেখি ইহারা কেহই নহে। কোন সম্পর্ক ইহাদের 
সহিত আমার নাই। তথাপি একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। 
লৌকিক ব্যবহার পালন করিতে সকলেই বলেন। 

৬কাশীক্ষেত্র | আনন্দ কানন। বল ভাই সংসারী--বল ভাই পরিবাঁর- 

জঠর-ভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা, বল ভাই সত্য বল ৬কাশীধাম আনন্দকাঁনন 

কিসে? চারিদিকে কি দেখিতে পাও? এখানে সর্বত্রই ত মৃত্যুর চিহ্ন! 

বৃদ্ধ বৃদ্ধা! যে গৃহে নাই এমন গৃহ কম দেখা যায়। রাস্তায় বাহির হইলে বৃদ্ধ, 

রোগগ্রন্ত, জরাজীর্ণ মানুষ যে সময়ে না দেখ! যায় সে সময়ই নহে । যে দিন 

"রাম রাম সত্য হায়* “হরি হরি বোল” না শুন! যায় সে দিনই নয় | তাহ] ছাড়া 

বালক বালিক! প্রায়ই মরে। €ক বলে ভাই ৬কাশীক্ষেত্র আনন্দকানন ? 
তথাপি ৬কাশী আনন্দ-কানন !-__সংসারীর পক্ষে নহে, মৃত্যুভয়ভীত মানুষের 

জন্ত নহে, কর্মের জন্ত যাহাকে সংসার করিতে হয় তাহার জন্ত নহে । কাশী 

আ'নন্দ-কানন ভক্তের জন্ত, ৬কাশী আনন্দ-কানন সাধকের জন্য, ৬কাশী 

আর্নঃ্-কানন সুমুক্ষর জন্ত । যিনি গান বাধিয়াছিলেন “আমি চল্লেম রে ভাই 
ানন্দ-কাননে | সংসারের লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পাঁয় মনে”। তিনি 

সত্যই বলিয়াছেন ৬কাণী মহা শ্শশান | সংসারীর এই শ্রশানে সর্ব! ভয়। 
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যাহারা মরিতে আসিয়াছে-_যাহারা মরিতে প্রস্তত, তাহাদের জন্য ৬কাশী। 

ংসার্ীর বর্ড় বিপত্তি এই ৬কাশীক্ষেত্রে। কাশীপুরাধিশ্বরী, বারাণসীপুরপতি 
স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে যাহাকে তাহাকে পুত্রহীন বা কন্তাহীন বা 
পিতৃহীন ব1 মাতৃহীন বা কোন স্বজনহীন করিয়া দেখাইয়া! দিতেছেন-_রে 

ংসারি! ৬কাশী তোমার জন্য নহে। প্রায়ই শুনি, ভাই ম'রল, কন্তা মরিল, 
স্ত্রী মরিল,__পুত্র মরিল,_ ইহারা জীবনের কোন কাধ্য শেষ না করিয়া, কোন 

আশ! পুর্ণ না করিয়া, কোন সাধ না মিটাইয়! মরিল। প্রভূ বিশ্বেশ্বর স্ত্রী 

পুত্র কন্তাকে ক্রোড়ে লইলেন সত্য-_তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন সত্য কিন্তু 

সংসারী লোক তাহার দয়া প্রাণে ধারণা করিতে পারিল না। শোকে 

আচ্ছন্ন হইয়৷ ভগবানের চরণ একান্তভাবে আশ্রয় করিতে অনিচ্ছক হইল । 

আর যাহারা সাধক তাহার! ভগবানের কৃপা বুঝিয়া_-ভগব!নের ইঙ্গিত দেখিয়া 

মহাশ্মশানে প্রাথ-প্রয়াণোৎসবে যোগ দিল। 

প্রাণ-প্রয়াণ কত বারই হইয়া] গিয়াছে । প্রত্যেক বারেই ন্দারুণ যাতন! 

ভোগ করা গিয়াছে । সকলেই ইহ! ভূগিয়াছে তাই সকলেরই মৃত্যুকে বড় 
ভয়। ওহে মৃত্যু ! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়* এই যে কথা ইহাও ভূতের 
ভয় পাইয়! বাঁলকে যেমন বলে__রামলক্ষণ বুকে আছে আমার ভয় কি--সেই- 
দ্ূপ মান্র। যতদিন ধর্শজীবন লাভ না হইতেছে, যতই সংসারের ব্যবস্থার 

জন্ত প্রাণপণ কর না কেন শেষে মনে হইবে, হায়! কি করিয়! গেলাম ! 

হায়! কেন তখন আত্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সংণার-ব্যবস্থার চেষ্টা না করিয়া 

ছিলাম | হায় | কেন তখন বুঝিলাম না প্রকৃত শক্তিমান না হইয়া! জগতের 
কার্য করিতে গেলে জগতের কার্ধ্যও হয় না নিজেরও শাস্তি হইতে পারে না। 

খধিগণ মনুষ্যদিগকে উপদেশ করিয় গিয়াছেন। তাহাদের উপদেশে আত্মোদ্ধার 

ও সংসার যাত্রা সমকালে করিতে হুইবে | সন্ধ্যাবন্দনাদি ঠিক ঠিক না করিয়! 

ংসার করিতে গেলে সংসার যাহ) তাহাই থাকিয়া যাইবে, তুমি কেবল 

শক্তিহীন হইয়!--শক্তির কার্য করিতে গিয়! চরিত্রহীন হইয়া লোককে 

উপদেশ করিতে গিয়া, প্রকৃত পথ ছাড়িয়া__কপটাচারী হইয়া অকালে পণ্ড- 

পক্ষ্যার্দি জীবের মত প্রাণ হারাইতেছ এই মাত্র--জগতের প্রকৃত কল্যাণ কি 

করিলে ভাই--তোমার মত যাহারা জগত জগত করিতে গিয়া খরা ভ্লারাই- 

য়াছে তাহারা জগতকে কতদৃর্র ঠেলিয়া তুলিয়া দরিয়া গিয়াছিল দেখিলেই" 

৫বশ বুঝিবে। তাই বলিতেছি একবার পুনরারভ কর] যাউক। বড়ই কর্প- 
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হুরাচার হইয়। গিয়াছি এখন একবার ঠিক মত কর্ম করা যাউক। প্রাণ-প্রায়াণ 
যাতনা বড় ভোগ করিয়াছি একবার প্রাণপ্রয়াণ-উৎসব করা যাউক। 

ভগবান শঙ্কীরাচাধ্য এই কাশীক্ষেত্রে এই জাহ্রবী লক্ষ্য করিয়া 

বলিয়াছিলেন-_ 

মাতঃ শাস্তবি! শত্তৃসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং 
ত্বত্তীরে বপুষোধবসানসময়ে নায়য়ণাছি,দরয়ম্। 
সানন্দং ম্মরতো৷ ভবিষাতি মম প্রাণ-প্রয়াণোৎ্সবে 

ভুয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহবাদ্বৈতাঝ্মিক1 শাশ্বতী ॥ 

মা! হর-জটাভুটাটবী-চারিণি! মা তুমি কাশীপুরাধিপতি শিবশস্তুর 
সঙ্গে মিলিত আছে । গঙ্গাজল তোমার বড় প্রিয়--তাই সকলে তোমার গঙ্গা 

হইতে জল তুলিয়া! সেই জল তোমার জটাজুটবিহারিণী নিজ জলে মজ্জ- 
জ্বনোত্তীরিণীর সঙ্গে মিলাইয়! দেয়। আমি মৌলি দেশে অঞ্জল ধরিয়া এই 
প্রার্থনা করিতেছি “মা তোমার তীরে সেই দেহাবসানসময়ে_-সেই প্রাণ প্রয়াণ- 

উৎসব কালে আমি যেন উৎসব রক্ষা করিতে পারি--আমি যেন ষম যাঁতন! 

অগ্রাহ করিয়! নাবায়ণের চরণারবিন্দ আনন্দে স্মরণ করিতে পারি, আমার যেন 

সেই অন্তিম কালে অদৈত হরিহবাত্মক পরকব্রদ্দে ভক্তি অচলা থাকে । 

শুধু মুখে বলিলে কি হইবে? যে বেলা টুকু আছে সেই সময় টুকুও যদি 
সংব্যবহার কর, যাহাদদের অনেক ময় আছে তাহারা যদি এখন হইতে সময়ের 
ব্যবহার করিতে অভ্যাস করে তবে নিশ্চয়ই কাঙ্গালের বন্ধু অধমতারণ অধমকে 

আাণ করিবেন। 

তবে এম আবার একবার চেষ্টা করি, আবার একবার অভ্য।স করিতে 

প্রাণপণ করি_-যে চেষ্টা করে তিনি তাহার সহায়। কৃপা তাহাকেই করেন 

যে আপন শক্তি দারা প্রাণপণ করে। 

একার্যে আবার দিন ক্ষণ কি? অগ্ঠই ব্রাঙ্গমুহূর্তে উ্থান করিয়! হস্ত- 
মুখাদি প্রক্ষালনানস্তর রাত্রিবাস ত্যাগ কারিয়া শরীরের মলার্দি আগ্র গাত্র- 

মার্জনীষোগে দুর করিয়া! প্রথমেই সন্ধ্যা উপাসনা করা যাউক। প্রথমেই 
পরিপূর্ণ*আত্মার কথা মনে কর। আত্মা অথণ্ড জ্ঞান। এই যে জগৎ 

ভার্িক্মাছে, ইহার যেখানে যাহ। আছে তাহার অন্ভবকর্তাী এক জন আছেন। 

তিনিই আত্মা, তিনিই জান, তিনিই জ্ঞানময় দেহ ধারণ করেন। 
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আমি যখন নিদ্রার ছিলাম তখন যেকি অনুভব করিতে ছিলাম কিছুইত 

মনে নাই। এখন জীগিয়াছি। জাগিয়াই আপন দ্বেহ এবং আপন স্বল্প 
পূর্ণ মনের কাঁ্য অনুভব করিতেছি । অনুভব করিতেছি তাই বঝলিতেছি 

ইহারা আমাতে আছে। যতক্ষণ অনুভব না করিয়াছিলাম ততক্ষণ অন্ততঃ 

আমাতে ছিল না| কিন্তু ইহার! ছিল এইজপ্ত যে আর এক জমের অন্থুভবে 

ছিল-_সেই সামান্ত চৈতন্যে ইহ! ছিল। বিশেষ চৈতন্য ষে চিদীভাঁস তাহ 

তখন জাগ্রতাবস্থায় ছিল না। 

আত্মার চিন্ত! করিয়া একবার দেহের কথাটাও ভাব। যত দুঃখ দিতেছে 

এই দেছটা। আয্মার সহিত ইহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। মূঢ় ব্যক্তিই 
নিজ সম্কর দ্বারা দেহের সহিত একট! সথ্ধন্ধ পাতাইগা পুনঃ পুনঃ তাহার 

অভ্যাসে দেহের সুখ দুঃংখকে আওত্ম।র স্থুখ ছঃখ মনে করিয়া! বৃথ। ক্লেণ ভোগ 

করে। তুমি মুঢ় হই নাঁ পাণ্ডত হও। প্রতিদিন স্মরণ কর-_“আত্ম!। বস্তত £ 
আর্ত হন না। তবে দেহ আর্ত হওয়ায় তিনি আর্ত বলিয়া প্রতিভাত হন। 

আসত্মাতে কোন পাড়া নাই। আলম্ত অনিচ্ছা! আত্মতে নাই, জড়তা আত্মাতে 

নাই, মনের চাঞ্চল্য আত্মাতেই নাই। চরের থলিয়! পূর্ণ থাক তাহাতে 

আত্মার কি, অপূর্ণ থাক তাহাতেই বা আত্মার কি? দেহ নষ্টক্ষত বাক্ষীণ 

হউক তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? কামারের জাত বা ভস্তরা দগ্ধ হইলে 

তদস্তগ্ত বাঁু কি কখন দগ্ধ হয়? দেহ পতিত হউক বা উথিত হউক 

তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? পুষ্প নষ্ট হইলে তদীয় সৌরভের ক্ষতিকি? 

ফৌরভ আকাশ আশ্রয় করিবে। আমাদের শরীররূপ পদ্মে স্থখছুঃখ রূপ 

তুষারপার হউক না কেন, আমাদের ক্ষতি কি? আমর! আকাশে উড্ডয়নশীল 

মধুকর ) আকাশে উড়িয়া যাইব | দেহ পতিত হউক, উখিত হইক, বা আকাশ 

মধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ হইতে পৃথক তখন আমার কি ক্ষতি হইবে? 

মেঘের সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত পগ্পের যে সম্বন্ধ, শরীরের সহিত 

আত্মার সেই সম্বন্ধ | 

এইরূপে দেহ যাক বা থাক্ আত্মদেবের কোনই ক্ষতি নাই ইহা ভাবন! 

করিয়! সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানম্বরূপ আত্মদেবকে আমি ব্রাঙ্গমুহুর্তে স্মরণ করি। 

তিনি সর্ব লোক ব্যাপিয়া আছেন। সেই দ্যৃতিমান বিভু তাহার উপাসনীয় 

শক্তির সহিত এক-_সেই শক্তিমান সেই শক্তি আমাদিগের রী তাহার 

নিজের দিকে প্রেরণ করেন। 
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রক্ষণ যে গায়ত্রীর উপাঁদনা করেন সেই শক্তিরপ! ব্রহ্গবাদিনী তিনিই। 
মা আমার আর কেহ নাই ম!| যাহারা ছিল তাহারা ভূলে ছিল। তাহারা 
সকলে চলিয়। যাইতেছে, কেহর! গিয়াছে কেহুব! যাইতেছে, কেহুব! শীন্তরই 

মাইবে। ইহাদিগকে আমার আমার করিতাম ভুলে! যে আমার সেত 

চিরদিনই আমার থাকিবে। সে কেবল তুমি। তাই বলি তুমিই আমার। 
আমার আর কেহ নাই। মা আমি তোমায় প্রসন্ন করিবার জন্য সন্ধযা- 

বন্দনাদির মন্ত্রে তোমার নিকটবর্তী হইতে অভিলাষ করি। মা জগজ্জননী ! 
আমি বলহীন আমায় বলদিয়! আমাকে প্রাপ্ত 5ও। আবার বলি, পতি যেমন 

জায়াকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ | মা যেমন তর্বল বালকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ | 

গাভী যেরূপ বংসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ | আমি তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়' 

শাস্ত্র বিধি মত সন্ধ্য/ করিতেছি । সন্ধার কাধ্যই প্রথম ! 

পরে ছিতীয় কার্য। দ্বিতীয় কার্ধ্যে মাতার আশ্বাস পাইয়া শক্তি মুর্তি বা 
শক্তিমানের মৃষ্ঠিদর্শনে ব্যাকুলত1। তাহাকে দর্শন করিব তজ্জন্ত জপ। ইনু! 
দ্বিতীয় প্রকারের জপ। ইষ্ট মন্ত্র জপে যতক্ষণ না দেহের তমোভাব ছুটে 
ততক্ষণ ঘন ঘন মুখস্থ করার মত-_দরকার হইলে স্থির আসনে শরীরকে নৃত্য 

করাইয়া মন্ত্র জপ। এই মন্ত্র জপে কৃটস্থে এক প্রকারল্পন্দমন হয়। ইহ! 

যাহাদের অনুভবে আইসে ন! তাহার! কল্পনায় ইহা চেষ্টা করিবেন। ইহার পরে 
মানসে ই দেবতার পুজাদি। 

তদনস্তর তাহাকে স্থির ভাবে হৃদয়ে ধরিয়৷ প্রাণায়ামাদি ব্যাপারে তাহার 

দর্শনে ব্যাকুলতা। ইহার পরে ধ্যানে দর্শন উৎকণ্া। পরে স্তব স্ততি। 

বিচার গ্রন্থপাঠ। প্রত্যহ ইহার অভ্যাস । প্রত্যহ এই সমস্ত প্রথম প্রথম 
পাঠ করিয়া অভ্যাস চেষ্টা করা। 

_ প্রাতঃকত্যাদির পরে সমস্ত দিনের জন্ত সর্ধক্ষণের জন্ত তাহার নাম 

ধরিয়া! ডাকা | ইহাই শাস্ত্র বিধি। এই বিধিতে কার্ধ্য করিলে জপ ধ্যান 
আত্মবিচার নিম্প্ন হইবে। ইহাতেই জ্ঞান লাভ হইয়া নিশ্চয় জ্ঞানময় দেহে 
তিনি দেখা দিয়া চিরদাল ব! চিরদাসী করিয়। রাখিবেন। ইহাই জীবন্ব,ক্তি। 

ৰ ইহার অভ্যাসে যতটুকু অগ্রবর্তী হওয়] যাইবে ততটুকুই উৎসব 

_ নঞ্চলের জীবনেই প্রাপত্যাগ কালে একট! ব্যাপার ঘটে। জীবের সমস্ত 
শক্তি হদয়ে আপিয়! একত্র হয়। নাদ্ধিখাস ইত্যাদি যাহ! হয় তখন লোকে 

হাহকার করে কিন্তু প্রাণ তখন সন্ত ইন্জিয়াদি শক্তি গুলিকে শরীরের লুর্বব 
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অঙ্গ হইতে আহরণ করিয়া! হদয়ে আনিতে থাঁকেন। এদিকে গ। হইতে উর্ধ 
অঙ্গ লীতল হইতে লাগিল কার ওদিকে শক্তি গুলি হৃদয়ে আনীত হইল। শক্তি 
সমস্ত একত্র হইলেই যেমন কুস্তকে জ্যোতি বাহির হয় সেইরূপ জ্যোতি প্রকাশ 
হয়| প্রাণ সেই সময়ের মধ্যে ভাবনাষয় দেহ গড়িয়। গুত্বত থাকে। জ্যোতি 

প্রকাশ হইবামাত্র মুমূর্য, হয় কাদে, না হয় হাসে। পরক্ষণে প্রাণ বাযু দেহত্যাগ 
ফরে। সকলেরই ইহ? হয়। তবে যাহাদের জ্ঞাতদারে ইস! হয় তাহাই 
সাধক। তাহাদের উৎসবই প্রাণ-প্রস্বাণোৎসৰ । 

শিক্ষার-একাদশী | 
ঠিক শিবরাত্রির পরে যে একাদশী সেই একাদশীর রাত্রে /কাশীধামে 

অন্নপূর্ণ| বিশ্বেশ্বরের শিঙ্গার ভুয়। এই জন্ত এই একাদশীর নাম করথ করা 
হুইল শিক্গার একাদশী । 

আজ গিঙ্গার একাদশী । প্রায় প্রতি গৃছেই কথা হইতেছে বাতির তিনটায় 

ভিড় থাকে না! তখন মাওয়। মাইবে, কোথাও সন্ধ্যায় যাইবার ব্যবস্থা, কোথাও 

মধ্যরাত্রে। 

আমরা মধ্যরাত্রে শিল্পার দেখিতে চলিলাম। দাশখমেধ পর্যন্ত পথে 

লোক জন প্রায়ই দেখিত্বে পাইলাম না| মধ্যে মধ্যে ছুই চারিজন জ্রুতবেগে 
আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল দেখিলাম। ক্রমে বিশ্বনাথের গলি। 

ক্রমেই লৌক সংখ্যা অধিক হুইতে লাগিল। ঢুগ্ডি নিশীয়ক এখন ও কি ধ্ি- 
দুরে দেখা যাইতেছে, গলি আলোকমালায় সুসজ্দিত। পথে যাইবার উপায় 
নাই। লোকের মধ্যে আসিয়া! আমাদিগকে কোন চেষ্বা করিতে হইল ন]। 

আমাদিগের কোন আয়াস না থাকিলেও জল শ্রোত আমাদিগকে ভানারয়া 

লইয়া চলিল। আমাদিগকে কেবল বাচাইয়] তরজমধ্যে দেহ ঢালিয় দিবাম ! 

ক্রমে আমর ঢুণ্ডি বিনায়ক স্বানে উপস্থিত হুইলাম। গণপতিকে গুণামঞ্ষরিয়া 
তাহার নিকট অনুমতি লইয়৷ অন্পূর্ণ। মন্দিরের দ্বারে আসিলাম। দেখিলাষ 

ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই । গাথমেই মনে সুই গ্রে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া 

৫ 
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পরে অ্পূর্ণার নিকটে আসিব । অগ্রে ম। পরে বাব ইহাই অধিকাংশ লোকের 
“ক্রম, আমাদের ক্রমটা উল্টা হইয়। গেল। সংহারক্রম অগ্রে ন! হইয়া! স্ষ্টি-ক্রমটা 
' প্রথমে আসিয়া! গেল। 

আমরা অতি ক্লেশে বিশ্বনাথের মন্দিরের দরজায় আসিলাম। দেখিলাম 

ক্রমাগত মন্দিরের ভিতর হইতে বাদলায় বাদল পোকার স্তায় লোক বাহির 

হইতেছে । ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছি এক পুরুষ বলিল “ইহা বাহির হইবার 

হবার-_ওদিক দিয়] যা । আমরা পূর্বমুখে চলিলাম। মোড় ফিরিয় পশ্চিম 
মুখে জ্ঞানবাপীতে পৌছিলাম | এখানে যাহ! দেখিলাম তাহাতে হতাশ 

হইলাম। একটি ক্ষুদ্র দরজ। দির! প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু পুরুষ ও 
স্ত্রীলোকে গলিট। গলাগলি হুইয়াছে। পা রাখিবার স্থান পর্য্স্ত নাই। হতাশ 

হুইয়! মনে করিলাম শিঙ্গার আর দেখ। হুইল ন|। সকলেই বড় সুখ্যাতি 

করিয়াছিল, বলিয়াছিল জীবনে এমন কখন দেখি নাই। কিস্তু এখন বিচার 

আসিল, একটি মূর্তি দেখিৰার জন্ত এত কষ্ট করিয়া! আফসিলাম | কল্পনায় বাবা 

'বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণাকে সাজাইয়! প্রণাম করিলাম। ফিরিতে যাইতেছি 
কিন্ত ফিরিবারও উপায় নাই পশ্চাৎ হইতে বহুসংখ্যক লোক শিবশন্ত করিতে 
করিতে আমাদিগকে আবার ভাসাইয়। লইয়া চলিল। ক্ষুত্র দ্বার পার হইয়! 

'আমরা একটু অপেক্ষাকৃত কম ভিড় পথে আদিলাম। ক্রমে বিশ্বনাথের মন্দিরের 
পশ্চাৎ দ্বারে আসিলাম । এখানেও মন্দির হইতে এক দ্বার দিয়। লোক বাহির 

হইতেছে অন্ত দ্বার দিয়। প্রবেশ করিতেছে । আমরা নির্গমন দ্বার দিয়! 

ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম । প্রায় এক ঘণ্ট1 চেষ্টার পরে মন্দিরের 

'মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ফুলের বেড়ার ভিতরে বিশ্বেশ্বরের উপরে কি যেন 

ঝকমক করিতেছে দেখিলাম । ভাল করিয়া! দেখিতে না দেখিতে এক নিমেষ 

মধ্যে দেখিলাম ধাকা ঘাইয়! বাহিরে আসিয়! পড়িম্নাছি। বড় ছুঃখ হইল। 

মনে হইল অবিশ্বাসী অধম জীব বুঝি দেখিতে পায় না। এখন প্রবেশ-দার 
দিয়াই প্রবেশ করিবার বাসনা জাগিল। বহু ক্লেশে লোকের সঙ্গে বিশ্বেখ্বরের 

'দ্বারদেশে আসিলাম। কিন্তু বহুবার মনে হইতেছিল বুঝি পেষিত হুইলাম। 
হা নি মন্দির মধ্যে আসিলাম। 

' 'ধাবাদিদেব-বামাঁঙ্গে উমাকে ধারণ করিয়া আছেন-_ 

' মৌলো চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জ,টে চ গঙ্গাজলং, 

ন্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শুলং কপালং করে। 
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বাম।জে দধতং নমামি সততং প্রালেয়শৈলাতবজাং, 
ভক্তরেশহরং হরং শ্মরহরং কপ্পুরগৌরং পরম্ ॥ | 

এই স্তব পাঠ করিতে করিতে পুষ্পগৃহের মধ্যে দৃষ্টি পড়িল দিমু 
বিশ্বনাথের মস্তক হইতে মার্কগডেয় রক্ষাকারী ভগবানের মত হরপার্বতী প্রকট 
হইয়াছেন। কি সুন্দর মুর্তি--কি মনোহর বেশ-__কিস্তকি হূর্ভাগ্য- ভীল- 
করিয়! দেখিতে ন| দেখিতে আবার তাড়িত হইলাম। আশ পূর্ণ হইল না। 
সে সময়ে কিছু বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াঁছি সেই ক্ষণিক দর্শন কি অমূল্য নিধি 

দিয়! গিয়াছে । 

বছ ক্লেশে মন্দির হইতে বাহির হুইলাম। এখন অন্পপূর্ণা। এখানেও 
বিস্তর লোক। কিন্তু বিশ্বনাথের মত নহে । একটু চেষ্টা করিয়াই মন্দিরে 

প্রবেশ করিলাম। কিন্তুকি দেখিলাম! এমন অপুর্ব আর কখন দেখি নাই। 

কাঁশীপুরাধিশ্বরী সুবর্ণ দব্বী হস্তে ভিক্ষা দিতেছেন। বাহাঁকে? ধাহার জন্ত 
ভুবনমনোমোহিনী আরও মোহিনী মুদ্তি ধারণ করিয়াছেন, ধাহার জন্ত চন্দরার্ক- 

বর্ণেশ্বরী চন্দ্রার্কাগ্রিসমানকুস্তলধরী বক্ষে বিচিত্র মুক্তা-হার লম্িত করিয়াছেন, 

বাহার জন্য বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াঞ্ছেন__এস এস আমরা একবার ভাল 

করিয়া! মাকে দর্শন করি। মৃত্তি বড় ঝলমল করিতেছে দেখিলে আর ভুলিতে 

পারা যায় না। শত শত ভাবপ্রবাহ ক্রমে হাদয় ভরিয়া ফেলে | সাধনার 

বড় অনুকূল এই মুন্তি। তুমি যাহার সাধক হওনা কেন_হুউক তোমার 

ইষ্ট দেবতা রাধাকুষ্ণ বা সীতারাম, হও তুমি সুর্য উপাসক বা গণপতি উপাসক, 
বা শক্তি উপাসক মা আমার বড় সুন্দর । বড় জুন্দর হইয়া তোমার ইষ্টমুন্তিতে 
প্রকাশিত হইবেন । যদ্দি দেখিয়৷ না থাক,যদি আর এক বৎসরকাল আধু থাকে, 
আগামী বৎসরে শিঙ্গার একাদশীতে একবার দেখিও। যেভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ 

জগন্নাথ দর্শন করিয়! ছিলেন একবৎসর ধরিয়! সেই ভাবের সাধনায় দৃঢ় হইয়া 

আর একবার দর্শন করিও । চিত্ত! তোমার সকল বাসন পূর্ণ হইবে। 
যদিও বিশ্বনাথ অপেক্ষা! অন্পপূর্ণার মন্দিরে স্থিতি কিছু অধিক সময় হুইয়া- 

ছিল তথাঁপি সাধ মিটাইয়া দেখ! হইল না। কোন চিস্তাও সে সময়ে 'আইন্গে 

নাই। শ্রধু আহা কি সুন্দর! কিন্ছুন্দর! বলিতে বলিতে' বাহিরে আসি- 

লাম। তখন বুঝি নাই নয়ন ভরিয়া কার মধুর জাগ্রত মুর্তি আনিলাম | » 

একান্তে আনিয় যে ভাব হৃদয়ে উঠিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিলায়। াঁছ 
ভুলিয়া যাই তাই স্তিতে রাখিবার জন্ত লিখিয়। রাখিতেছি। 
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সংসারে আমার কে আছে? সংলারে কে কাহাক়্? যিনি যেরূপ সাধনাই 
করুণ না কেন শান্ত্রমত মাই সঞ্চল সাধকের প্রথষ উপাল্য। সফল ব্রাহ্মণেই 
শ্বাক্ত । সকল কৃষ্ণ উপাসকের কাত্যায়নী উপাসন1 আবশ্যক । 

দুর্বল বালকের যেমন মা সেইরূপ সকল সাধকের প্রথম সাধনা মা। মা মা 

বলিয় মায়ের ভাবে বিভোর হইলে, মাতে চিত্ত তদাকার-কারিত হইলে আর 
এক ভাব থুলিয়া যাইবে--যখন প্রেমিক বলিবেম--এস তুমি আমায় প্রাপ্ত 
ছও পপতিরেব জায়াং |” শ্রুতি এই শ্রেষ্ঠ প্রেমের কথ? উল্লেখ করিয়াছেন। 

শ্ীগৌরাঙ্গ শ্রীজগন্নাথ দেখিতে গিয়াছেন। তুমি আমিও দেখিয়াছি। 
কিন্তু কত প্রভেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ নিকটে যাইতে পারিতেছেন নী। কিজ্জানি 
কেন লজ্জায় জড়সড়। আঙ্গিনায় আসিয়া ঘড় কাঙ্গালের বেশে গরুড় স্তাস্তে 

পিঠ দিয়! ঈাড়াইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাজ বড় কাঙ্গাল। কেন কিসের জন্য? 

সকলেই ত জগক্সাথ ত্বাষীক় নিকটে গিয়! দর্শন করিতেছে, মহা প্রভু কেন এত 
ভুত্পে? ফেন এত চক্ষে জল? চক্ষুর জলে ববন ভিজিয়া গেল তবুও অশ্রু 

মিধারণ হইতেছে না। কেন আজ শ্রীগৌরাঙগ মাটির দিকে চাহিয়া আছেন। 

অপোক বনবাসের পর সঁঃত| মহাকাণপী যখন প্রভুর নিকট আগমন করেন 

ভখন যেরূপ ভাব শ্রীগৌরাঙ্গের মনে কি এইরূপ কোন ভাব আছে? মহা 
গ্রভূ কি স্বামী উপেক্ষিত। €কান নারীর ভাবে গাবিত হুইয়।৷ এরূপ করিতেছেন ? 
মনরে যে সমস্ত ভক্ত ছিলেন তাহার! মহাপ্রভুর অবিরল অশ্রজল 

' সবল করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিতেছেন না। বেলী অপরাহ্ন ছুইয়! গেল 

গ্রাতঃকাল হুইতে মহাপ্রভু গন্ষড়ম্তস্ত ধরিয়া দীড়াইয়া আছেন--অপরাচ্ন 

হইল, দেখ এখনও শেষ হইল না। ভক্তগণ ক্ষুধায় কাতর শেষে মহা প্রভুর 
প্রিয় ভদ্ত স্বরূপ ভিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু বেলা তন্র নাই। আপনি না 

আহার করিলে €কহ আহার পায় না”। মহাপ্রভুর বালির বাধ ভাঙ্গিয়! 

গেল। নিদারুণ শোকের সময় নিতান্ত অন্তরকে দেখিলে যেমন শোক 

উছলিয়! উঠে প্রীগৌরাঙ্গের তাহাই হুইল। ন্বর্ূপের গলা জড়াইয়৷ মহা প্রভূ 
চীৎকার করিয়া কাদিযা উঠিলেন, বলিলেন 'ন্বরূপ | তুমিও কি নিষ্ঠ'র। 
আমি কত ক্লেশ করিয়া আসিলাম । কৈ একবার ত ভাকাইল না। কোথান্ন 

বন্দাৰন আর কোথায় পুরুযোত্তম। কত সাধ লইয়া আসিলাম--কত আদর 
' ত কুরিয়ছিল+-আমার ত আর কেহ নাই। আমিলেসব ত্যাগকরিয়৷ ও 

চরখ আশ্রয় লইয়াছি। কিন্ত আমার এত বাড়াইয়! শেষে একবার মুখ 
তুলিয়াও ত.চাহিল না হায় আমি কি অপরাধে অপরাধিনী হইলাম |” 
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ভক্তগণ মহা শ্রতুর ভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন জগরাথদর্শন শুধু হয় না, 
জগলাথদর্শন করিতে হইলে ভাব চাঁই। বিনাভাবে দর্পন দর্শনই নহে। 

এই ঘষে অব্নপূর্ণ--এই ষে মা আমার বিশ্ববিমোহিনী সাজে সাজিয়া 
বসিয়াছেন, বল ভাই সাধক কি ভাবে তুমি তাহাকে দেখিবে ? 

মাতৃভাবে দেখ তাহাও স্বদ্দর, আবার মাতার সঙ্গে মিশিয়া মাতার চিত্তে 

আপন চিত্তকে তদাকার কারিত করিয়) দেখ, আরও সুন্দর । 

জগন্মাতার নিকটে গিয়াছ। মাকে দেখিতে পাইলে আরকি কোন 

অন্থতাপ থাকে । যত দিন দেখা না ষায় ততদিন-__কুপুত্রো৷ জায়েত কচিদপি 
কুমাতা ন ভবতি। এ মা দীড়াইয়াছেন। এত মা দেখা দিতেছেন। যে 
মায়ের উপাসন] নিত্য কর, ধিনি ভূভূবিস্বলেঠিকব্যাপিনী বিশ্বরূপিণী, যিনি সেই 
ছ্যতিমান্ পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ-_যিনি আপন স্বরূপে সেই ব্রহ্ম, আর যিনি 

তটস্থ লক্ষণে স্পন্দনরূপিণী-_যাহার স্পন্দনই ওকার--ধাহার স্পন্দনই বেদ, 
যাহার স্পন্দন হইতেই সকল ছন্দ, সকল বেদ--যিনি নিজে ছন্দ হুইয়াও 

ছন্দসাং মাতঃ--যিনি ব্রহ্গবাদিনী যিনি ব্রহ্গরূপিণী হইয় ষড়বিধরূপে জগত রচন। 
করিয়াছেন, তিনিই আঞ্জগ তোমার নিকটে অক্পপুর্ণারপে ছীড়াইয়াছেন। 

যাহাকে ডাকিয়। ডাকিয়! জপ করিতে, ধাহাকে জপিতে জপিতে ধ্যান করিতে 

--আবার ধাহাকে না পাইয়! কত বার বলিতে একবার এস মা ! আমার 

আর যে কেহ নাই, জমি যে নিতান্তই তোমার আশ্রিত-_ আমি যে তোমার 

দুর্বল সন্তান, আমি ডাকিতে জানি না, জপ পুজা! জানি না, শুব স্তুতি জানি 

না, মন্ত্র তন্ত্র জানি না যোগ যাগ জানি নাঁ_মৈত্রী করুণ৷ আমার নাই, মুদিত। 
উপেক্ষা আমার হয় নাই, আমি যে মা ঝড় মুখ--তুমি আমায় প্রাপ্ত না হইলে 
আমার যে আর অন্ত উপান্ব নাই-জপ কালে ভ্রমধ্যে মন বীধিয়া যাহার 

উদ্দেশে কত কি ভাবিয়াছ--কতরূপ ভাবনায় কত প্রকার প্রার্থনায়, কত 

শুভ স্পন্দন তুলিয়াছ--দেখ দেখি আজ তিনিই এই অক্পুর্ণা মূর্তির মধ্যে 
কিনা? যদি তাহাই না হয় তবে কি, ম! আমার এত জীবন্ত দেখায় ? ভক্ত 

 চিস্ভীনুলারেণ জায়তে ভগধান অজঃ” শত শত সহম্র সহম্র ভক্ত নিত্য 

ম! অন্নপূর্ণার স্তব স্তুতি করে-_মন্দিরে আসিলেই প্রাণ ভানন্দে স্পন্দিত হয়। 
ঘ! জীবন্ত । ইহার কি ভুল আছে? রর 

আজ ম1 সাজ সজ্জা করিয়াছেন। দেখ দেখি কেমন দেখাইতেছে* কি 

খান মুর্তি--.কি দনোহর সঙ্জাঁ-কি মনৌভিত্বাম ভাব] 
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আর তুমি! স্ত্রী পুত্রকন্তাশৌকে আতুর হইয়! থাক,আধি ব্যাধিতে অস্থির 

থাক, স্বামী-শোকে ভ্রিয়মাণা হুইয় থাক-_বুথা বিলাপে ফল কি বল! 

একবার আমার মার নিকটে আইস, একবার মাকে জানাইয়া যাও-_মা বড় 
কষ্ট পাইলাম, মা তোমায় ভুলিয়৷ সংসার করিয়! বড় দাগ! পাইলাম- মা ! এই 
আজি আমি মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়] প্রার্থন1! করিতেছি, তোমার অধম 

সস্তানকে সংসারজালা হইতে পরিত্রাণ কর মা! যদি কিছুতেই প্রিয় বিরহ 
সহ করিতে না পার তবে শুধু প্রিয় ব্যক্তির গুণ স্মরণ করিয়া, মৃত্যুশয্যায় প্রিয় 
ব্যক্তির নিঃসহায় অবস্থা, মর্ভেদী যাতনা নীরব অশ্রজল, নিতান্ত কাতর 

দৃষ্টি-_-এ সমস্ত চিন্তা করিয়া ফল কি? মার কাছে কেন নিরন্তর প্রার্থনা 
কর না_মা তুমি আমার প্রর্স বস্ত মিলাইয়! দাও । মা তুমিই সর্ববশক্তিময়ী 

».তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার আর কে করিবে? 

মায়ের চরণে অবিরাম কার প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে এই সুন্দর মুর্তি, 
নিরস্তর ভাবিতে ভাবিতে ভাষের সহিত সাধক মায়ের ভাবে পৌছিতে এবং 

মায়ের সঙ্গে মিশিয়! মা কি করিতেছেন তাহ! বুঝিতে পারিবে । 
শিবের ভিখারী বেশ আর অন্নপূর্ণার রাজরাজেশ্বরী মুক্তিতে কাশীতে 
আগমন, ইহার কথ] আর লেখ! গেল ন1। যিনি ভগবানকে প্রাণেশ্বর ন৷ 

'বলিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না,তিনিই বুঝিবেন মা অন্নপূর্ণার এ শিঙ্গার কেন? 
আর শক্তি ও শক্কিমানের অর্ধনারীখরে পুর্ব্বের অবস্থাই বা কেন? 

ভুরতের অতীত গৌরব । 
সকল মন্ুষ্যের এমন কি সকল জীবের জুড়াইবার স্থান একটি মাত্র। 

শাস্তি নিকেতন ভিন্ন শাস্তি অর কোথাও নাই। মাতৃস্ত ভিন্ন সন্তানের 

প্রচ্ছন্দহুবলাধানের আর কিছুই নাই। শাস্তিময়ী, আনন্বময়ীর কোল ভিন্ন 
দ্রি আনন্দের স্থান আর কোথায় ? | 

"গতির স্থান এক হইলেও শক্তি ত সকল মানুষের একরূপ নহে। সকলের 
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শক্তি একরপ নহে বলিয়াই সকলের প্রবৃত্তি একরূপ হইতে পারে না। ভিন্ন 

ভিন্ন নরনারীর প্রবৃত্তি ভিন্ন বলিয়া সকল মানুষের কারধ্যও একরূপ দেখা 
যায় ন|। 

যাহার যে কার্ধ্যে প্রবল আসক্তি তাহাই তাহার স্বাভাবিক কার্য হুইয়! 
গিয়াছে । সকলমাম্ষকে একরূপ কাধ্য করিতে বলিলে এই জন্য সকলে 

তাহ! করিয়া! উঠিতে পারে না। এমন কি এক রকম থাগ্ধ যদি সকল 

মানুষের জন্ ব্যবস্থা কর! যায় তাহ। হইলে তাহ! সকলের সমান রুচিকর হয় 

না। কাজেই প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে । যেখানে এই 
প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ম ব্যবস্থ৷ কর হয় না সেখানে মানুষের সংগতি হয় না । 

প্রাচীন ভারতের কর্ম ব্যবস্থা প্রকৃতি ধরিয়া করা হইত। কেহ কেহ 

তপন্ত। করিতে স্থখ পায় কাহারও যুদ্ধার্দিতে রুচি, কাহারও বা ধনোপার্জনে 

আসক্তি, কেহ বা সেবাকেই পরম স্ত্খকর বলিয়া মনে করে। এমন কি একটা 
জীবনের বাল্য যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় প্রক্কৃতি অনুসারে কর্ম ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়াছে । 
যাহার যে কার্ধো স্বচ্ছন্দ হয় তাহাকে অন্ত কার্য্য করিতে বলাই পরধর্ণম 

গ্রহণ করান | ইহাতেও মানবের অধোগতি হইবেই| এই জন্য ছন্দমমত কর্ম 

নির্ধারণ কর। নিতান্ত গুরুতর কাধ্য। গীতা শাস্ত্র অর্জুনের এই পরধর্ম্ম 
গ্রহণেচ্ছ। নিবৃত্তি করিয়! স্বধর্ে আনয়নের জন উপদেশ দিতেছেন। 

গ্রাম সকলকেই করিতে হইবে । যিনি তপস্তা করিবেন তাহাকেও 

যেমন রজস্তমরূপ শত্রুকে জয় করিতে হইবে সেইরূপ ধিনি রাজ্য রক্ষা করিবেন 

তাহাকেও রাজ্য অপহরণকানীকে দূর করিতে হইবে। যিনি ধনোপাজ্জন 

করিবেন তাহার প্রতিদ্ন্দীও আছে আবার যাহার সেবা ধম্ম তাহারও শত্রু 

আছে। যুদ্ধেই জীবন। বীরই জীবিত। অলস ব্যক্তি মৃত। প্রাচীন ভার 
তের প্রণালী এই ছিল যে ভগবানকে সারথী করিয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্ত কিছুই 
কল্যাণপথ বলিয়া! বিবেচিত হইত না। যেমন ভগবান গ্রীরামচন্্র ভিন্ন 
কুস্তকর্ণ ও রাবণের বিনাশ অন্ত কেহ করিতে পারিলেন ন৷ সেইরূপ আত্মা" 
রামকে সারথী না করা৷ পধ্যস্ত তপন্তাকারীর তপোবিদ্ব যে তম ও রজ অর্থাৎ 

লয় ও বিক্ষেপ ইহ! কিছুতেই দুর হুইবে না। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যেমন কুক্ক্ষেত্রের 
বুদ্ধ কিছুতেই নিপ্পন্ন হইত না সেইরূপ শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য ন! রখিতে 

 পারিলে মহিযান্থ্রমর্দিনী রম্যকপন্দিনী শৈলনুতাকে হৃদয়ে না .বসাইয়া বাহুবল 



1৩১৬ উত্সব . 

প্রকাশ করিতে গেলে সে বাহুবলে কার্য হইবে না। এই রূপ ধনোপার্জনে 
এ্রবং সেবাধর্ম্েও ভ্ীতগবানকে সারথী কর! চাই। তপস্ত। কর সেখানে ভগবানকে 
চাই, যুদ্ধ কর সেখানে মহিষাস্থ্রমর্দিনীকে চাই, শিল্প বাণিজ্য গে! সঞ্চয় কর 
সেখানে ভগবানকে চাই, সেবা কর সেখানেও ভগবান বোধে সেবা! আবশ্বক | 

প্রাচীন ভারতের এই রীতি ছিল। 

নবীন রীতি যেন বিপরীত পথে চলিতেছে । ভগবানের ব্যবস্থা ন! করিয়াই 
শুধু যেন সমবেত শক্তির বল দেখিতেছে। সমবেত শক্তি ভাল-_সেই সঙ্গে 
ভগবানকে সারথী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাই ভারতের অতীত গৌরবের 

আলোচন! কর! হইতেছে | দিংহশিশ্ মেষশাবকের দলে পড়িয়া যখন সিংহত্ 

বিশ্বৃত হয় তখন তাহাকে সিংহের গর্জন শুলাইতে হয় নতুবা তাহার অভিনয় 
মেষ শাবকের মত হইতে থাকে । প্রকৃত সিংহের গর্জন গশুনিলে আত্মবিস্বৃত 

মেষশাবকত্ব-গত সিংহশিশু আপনাকে আপনি দেখিতে পান এবং আপনার স্বরূপ 

দেখিয়া! গর্জিয় উঠে । 

ভারতের আধুনিক কার্ধ্য প্রণালী দেখিলে মনে হয় ভারত আপনার সিংহত্ব 

'ভুলিয়! মেষশাবকের অভিনয় করিতেছে । অতীত গৌরব ম্মরণ ব্যতীত ভারত 

আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে না। নবীন রীতিতে চলিলে ভারত ভারত 

থাঁকিবে না| ভারত যদি ভারত না থাকে তবে ভারতের নাম লোপ হইয়া 

যাউক-_বরং তাহা ভাল তথাপি ভারত যেন পৃথিবীর আর কোন দেশের 

অনুরূপ না হইয়া যায়। 
পৃথিবীর সহিত তুলনা কর, কি টিটি দৃশ্ত কি জ্ঞান-বিকাঁশ সর্ব 

বিষয়ে ভারত পৃথিবীর মন্তকন্বরূপ। থান্ত ক্ষেত্রে হ্তীর আপন দেহ 

লুকাইবার চেষ্টার মত ভারতের নবীন রীতি অবলম্বন, প্রকৃত দর্শকের কাছে 

নিতাস্ত হাস্তজনক । , | 

ভারতের প্রাচীন জাঁতিভেদ প্রথ। যদি ভারতের অধোগতির কারণ বলিয়া 

মনে কর তবে বল দেখি জাতিভে? না থাকিয়াও অহিদ্দু জাতির অধোগতি 

কেন হুইল? যদি বিধবার বিষাহ না দেওয়াই ভারতের অধঃপতনের কারণ হয় 

তবে যে সমস্ত জাতিতে বিধবাবিবাঁহু প্রচলিত তাহাদের বীর্যযসথানির কারণ 

কি?" এই সমস্তই বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় 

আলাঁচনার জন্ত এই প্রস্তীবের অবতারণ। করি নাই। পুত্র নৰীন শিক্ষা 

'প্রীপ্ত হইয়৷ যদি খষিদিগের : প্রথা উল্লজ্খন করিতে চায় তবে আমরা বলিব 
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ইহা তাহার ব্যভিচার। ভারত এখন এই ব্যভিচাঁরে ভরিয় যাইতেছে । কে 

ইহাকে অতীত গৌরবের কথা শুনাইবে? কে ইহাকে সিংহের গর্জন 

শুনাইয়! প্রবুদ্ধ করিবে? কে আজ ভারতের রাজাকে কার্ভবীধ্য, জনকের 
আত্মজ্ঞান শুনাইবে? ভারতের সতীকে কে আজ সীতা, সাবিত্রী, পার্বতী, 
দময়স্তীর পাতিব্রত্য রক্ষার কথ। শুনাইবে? কে আজ ভারতের মাতাকে 
কৌশল্যা, বুস্তী, কয়াধু; গান্ধারী, যশোমতি, দেবহুতি মদালস! পন্মাবতীর 
দৃষ্টান্ত দেখাইবে ? ভারতের পুত্রকে কে আজ রাম কুষ্ণ গ্রব প্রহলাদ বৃষকেতু 

অভিমন্যুর আচরণ শিখাইবে? ভারতের বীরকে আজ কে আবার ভীম্ম, 

অর্জুন, রামঃ কৃষ্ণ, ভীম, অভিমন্থা, কর্ণ দ্রোণের বীরত্ব দেখাইবে-. কত বলিব 

ভগবান বশিষ্ঠ ব্যাস বৃহস্পতি আদি জ্ঞানী, নারদঃ চৈতন্ত, প্ুব, প্রহলাদ আদি 

ভক্ত, বান্মীকি ব্যাস আদি কবি, মনু, পরাশর বিষু হারিত ইত্যাদি সমাজ 

ব্যবস্থাপক, পতঞ্জলি যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি যোগী, মহাবীর লক্ষণ আদি কর্ম্মবীর--- 

কে আজ ভারতীয় কথা ভারতকে আবার গুনাইবে? প্রাচীন ভারতের 

গৌরব কিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? 

বহু শ্রোত যখন বহিতে থাকে তখন প্রধান শ্রোতটি লক্ষ্য করাই নিতান্ত 
প্রয়োজন । ভারতের সমাজনীতি ব্যক্তিগত কর্তব্য ; ভারতের শিল্প বাণিজ্য ; 
ভারতের আফুর্রেদ ধনুর্বর্দ ; ভারতের যজ্ঞ দাঁন তপস্তা_ভারতের সমস্ত আচার 

ব্যবহার ভারতের সমস্ত কান্তি কোন মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? 

প্রাচীন ভারতের একমাত্র লক্ষ্য কি ছিল? 

এ কথা বলিবার লোকও বিরল হইয়া যাইতেছে-_আমর1 ভারতের বেদ 

তন্ত্র পুরাণ ইতিহাসের মধ্যে ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই । 

একটি কথ। লইয়! ভারত গৌরবান্িত হইয়াছিল। সেই কথাটি সমস্ত 
মনুষ্যের প্রয়োজন। সেই কথাটি না হুইলে মন্ুষ্যের সমাজ, জাতি, আচার 

ব্যবহার, রাজ্যশীসন, প্রজাপালন কিছুরই আবশ্তক দেখি ন। সেই মুল 
ভিত্তিটি যদি না৷ থাকে ভবে মনুষ্য জীবনের সমুদায় কার্ধ্য স্ুত্রশূন্ত পুষ্পমাল্য - 

মাত্র । 

জরামরণরপ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কোন এক নিত্যানন্দ ধামে - 
চিরস্থিতিই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। ইহার জন্ত ষদ্দি তোমার সমস্ত আযোভুন, 
ন1 হয় তবে তোমার ধনসম্পত্তি রাঁজ্য-প্রতিষ্ঠ1 বিদ্যাবুদ্ধি দেশ উদ্ধীর, ০ 

কয়'দিনের জন্ত ? কেন--ট্হাতে কোন্ প্রয়োজন? 
৬ 
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ব্রহ্মাগ্ডকোটয়ে! নষ্টাঃ স্ষ্টয়ে! বছুশো গতাঃ। 

শুষ্যত্তি সাগরাঃ সর্ধে কৈবাস্থ। ক্ষণজীবিতে ॥ 

কয় দিনের জন্য তুমি মানুষকে সুখ দিতে পার? মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণে কি 

ফল? ছুইদ্দিনের জন্ত ভালবাসিয়া কি হইবে? ক্ষণিকের স্থখ কি আবার 
প্রার্থনীয়? ছুইদ্দিন পরেই মরিতে হইবে এই ভয় যদি সর্ধদ্দ] থাকে তবে 

তোমার সংসার-রক্ষাঁর চেষ্টাটা কিরূপ ? যাহ থাকিবে না তাহাকেই স্থিতি 

দিবার জন্ত যদি তুমি প্রাণপণ কর তবে তুমিকি তোমার ভগবন্ধত্ত বুদ্ধিকে 

কুপথে চালিত করিতেছ ন1? 

প্রাচীন ভারত এই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে মানুষ কিসে রক্ষা পাইবে-- 

তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্ত বিগ্কা অভ্যাস, ইহার জন্ত বিবাহ 
পুত্র কন্তা, ইহারই জন্য সম্বাজগঠন রাঁজ্যপালন, ইহারই জন্ত শিল্প বাঁণিজ্য__ 
এই শিক্ষা প্রচারের জন্তই মানবের সমস্ত কার্যের আরোজন। ভারতের জ্ঞান- 
চচ্চা, ভারতের মন্ত্রবিগ্ভা, ভারতের আয়ুর্বেদ, ভারতের যড়দর্শন, ভারতের 

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ, ভারতের ইতিহাস, ভারতের 

তন্ত্র, ভারতের পুরাণ, ভারতের সমাজ, ভারতের মতী, ভারতেও পুত্রকন্তা এক 

কথায় ভারতের বেদ__এই এক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত। আমরা ভারতের 

সকল বিচ্াার কথ জানি না, বলিতেও পারিব না কিন্তু যে মূলভিত্তির উপরে 
সকল বিস্তা, সকল কার্ধ্য দাড়াইয়া৷ আছে, ষাহার দিকে মানবের সমস্ত কর্ম 

প্রধাবিত হওয়! উচিত তাহ! যতদুর ধারণ! করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে 
তাহাই আলোচনা করিব। ন্ুধী ব্যক্তি দেখিবেন পৃথিবীতে কোন জাতি 
আজ এই শিক্ষামত চলিতেছে কি না_কোন দেশ আজ এই উদ্দেশ্য সাধনে 
প্রাণপণ করিতেছে কি না?" 

ভারতের খষি সগূর্ব্বে বলিয়! গিয়াছেন সংসার প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ । এক ঘণ্টা 

অভিনয়ের ফলে অভিনেত। অভিনেত্রী আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং রঙগমঞ্চের 

রাজা রাণী সাজিয়! বসে । তুমি কত দিন ধরিয়া! এই রঙ্গতৃূমিতে অভিনয় করি- 
তেছ- পূর্বে কি ছিলে তুমি একেবারে ভূলিয়াছ। শাস্ত্র সংবাদ দিতেছেন 

তুমি কে ছিলে। তোমার পূর্ব বিবরণ যদি ন1 জান তুমি কখনই প্রকৃতির 

রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ভুমি চিরদিনই জন্মমৃত্যুর খেলা, 
সম্পদ বিপদের হাসি কান্না লইয়া! থাকিবে। তোমার ক্লেশের শাস্তি কৃখন 
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হইবে ন। যে তোমায় লইয়া বু সাঁজে সাজাইয়! খেলাইভেছে, তোমাকে 
ক্রীড়ার পুতুল বাঁনাইয়াছে তুমি তাহার কথা যর্দি না শোন, তাহার আদেশমত 
যদি ন1 চল, তাহার শরণাপন্ন হইয়া! যদি এই অভিনয়মঞ্চ হইতে বাহির হইতে 
ন' প্রার্থনা কর তবে তুমি কখনও ছুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে ন1; 

কোন এক ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন। 

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্তপুতলির সনে। 
সেই জানে তোর খেলার মর্ম যে থাকে সদ1 তোর ধ্যানে ॥ 

রেখেছ নিখিল বিশ্ব, আনন্দের বাজার সাজাঁয়ে 

আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে 

মিছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে। 

ওমা! সর্বজীবে তুমি শিবে মাঁতৃবূপ। হয়ে পাল 

ভার্যারূপে ব্রহ্মময়ী তুমি প্রণয়ের খেলা খেল 

তুমি শিশু-মুরতি হয়ে আলো! কর সুতিকা৷ গৃহ 

আমার খেলিয়! নান। খেল৷ অস্ত শ্বশানে লুকাঁও সেই দেহ 
মিছে মায়াভ্রমে জীবে ঘুরাও ম| ভূবনে ॥ 

ওম! কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী । 

কারে করেছ পথের কাঙ্গীল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী 

কেউ বা স্থখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যার শয়ন করি 

কেউ বা গাছের তলায় তৃণশয্যায় দুখে কাটায় «1 বিভাবরী 
সকলি তোমার থেল' বুঝেও বুঝিনে ॥ 

ওম! কেমন মহামায়া! তোমার পায়না বিধি বিষ্ণু ভেবে 

. শ্বাশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোরই মায় প্রভাবে । 
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার 

নিজে বুঝন1 নিজের মায়! এমনি তোমার মায়ার বিকার 

সে মহামায়। দ্বিজ গোবিন্দ বুঝিবে কেমনে ॥ 

ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি এই মায়! হইতে মুক্ত হওয়া। 

এতৎসিদ্ধির জন্ত ষিদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল ভাবনা । ভাবনায় অসমর্থ 

যাহার তাহাদের জন্য উপাসনা! এবং অষ্টাঙ্গ যোগ । 

আমরা সকল কথ! বলিতে পারিব না | বলিব এই ভাবনার কথা । “ যি 

দ্লিগের ভাবনা মত ধাহার1 ভাবনা চালাইতে পারিবেন--সেইরপ ভাবনাকে 
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স্থারী করিবার জন্ত বীহারা উপাসনা ও যোগ” অভ্যাস করিবেন তাহারাই 
। জাম্মমূত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আনন্দধামে অমর হুইয়! থাকিব্ন। 

উদ্দেশ্টে দৃষ্িস্থাপন করিয়! খষিগণ যে উচ্চভাবনা দিয়! গিয়াছেন সেইন্ধপ 
উচ্চ সার্থক ভাবনা আজ কি পৃথিবীর অন্ত কোথাও আছে? যিনি বলেন 

আছে তিনি যেন একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন। 

খধষিগণ বলিতেছেন সৃষ্টিক্রম আঁলোচন! কর, বুঝিবে ব্রঙ্গ জগতরূপে বিবর্ত 

হইয়াছেন কিরূপে, তুমি জীব হইয়! গিয়াছ কিরূপে? স্থিতিক্রম আলোচন' 
কর, উপাসন! তত্বে পৌছিয়। তুমি নিরস্তর এক অপূুর্ব্ব ভাবনারাজ্যে নিত্যস্থিতি 
লাভ করিতে পারিবে । সংহারক্রম আলোচন! কর, তুমি তোমার অনাদি ছুঃখ 
জাল ছিন্ন করিয়! ভূৃতগুদ্ধি করিয়! উপাসনারাজ্যে নিত্য সেবা করিতে পারিবে । 

ভৃতশুদ্ধি, সুধাসমুদ্র মধ্যে মণিদ্বীপে নিত্যানন্দময় রাজ্য এবং পরিপূর্ণ শান্ত 

সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থান--ইহাই খধিদিগের সর্ব্বোচ্চ ভাবনা । আমরা ভূতগুদ্ধি 
বা সংহারক্রম, উপাসনাতত্ব বা স্থিতিক্রমের কথা এখানে আলোচন1 করিব 

না। স্ষ্টিক্রমের কথঞ্চিত আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
অন্ান্ত প্রবন্ধে সকল বিষয়গুলিই কথঞ্চিত আলোচিত হইবে । 

মহাপ্রলয়ের কথা যদি আলোচন! করা যায় ব্রাহ্মণের! নিত্যই যে অঘমর্ষণ 
ম্ত্রপ করেন যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়! ভগবান হলাধৃধ বলিয়াছেন,__ 

অস্য।ঘমর্ষণস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুম্ হ্ৃংকম্পো জায়তে | যতঃ সর্ববেদসার- 

ভতোহত্যন্ত গুপ্তশ্চায়ং মন্ত্রঃ ।--সেই ভাবনা পূর্ণভাবে কে চি্তা করিবে? যে 

সুষ্টিতত্ব প্রধান প্রধান শান্ত্র সমূহের প্রথমেই পরিরৃষ্ট হয়, যে স্থষ্টিক্রম ভগবান 
বশিষ্ঠদেব কত প্রকারে যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে প্রকাশ করিয়াছেন,যাহ] ভাবিতে 

পারিলে মানুষ এক ক্ষ:্ই মৃতুযসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে-- 

সেই ভাবনা! আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মন্তকে কতটুকু প্রবেশ করিবে? তথাপি 
খধিগণের নিকটে কৃ্পাভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে উহু] বুঝিবাঁর জন্ত পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা করিতে হইবে। না পারিলে ভূতশুদ্ধি করিয়া নিত্য ভাবনারাজ্যে 
অবস্থান করিয়া সেখানে দয়াময়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই প্রার্থনা 

১ করিতে হইবে তত্ডিন্ নান্তপন্থা বিদ্যুতে অয়নায়। 
যন মহাপগ্রলয়ে সেই তমসম্ত পরং জ্যোতিঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, যখন 

ওগৃংস্পন্দন সেই পরম শীস্ত পরম ব্রন্মে লীন হইয়া যায় তখন সেই পরিপূর্ণ 
শ্বাস্ত সচ্চিণানন্দ মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। পরম শীস্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানানদদদ্ষ্্নূপ 
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'্র্ই আছেন । তীহার আদ্দি ভাবনাই মায়। মায়াই বিচিত্র জগতের 
' প্লুয়িত্রী। 

আত্মচৈতন্ত প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। সেই স্বসঙ্কল্সিত অজ্ঞান বশে 

চেত্য ব৷ জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তবৎ হয়েন। এইরূপে সঙ্কল্প আকার ধারণ করিয়! ক্রমে 

বিবিধরূপ বৈচিত্রে কালুষ্যপ্রাপ্তবৎ হয়েন। ইহাই বাসন] বা ভাবনার 

প্রথম অস্কুর | 

ক্রমে কল্পন। প্রগাঢ় হইলে আত্মচৈতন্ত স্বীর পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়। তুচ্ছ মনোরপ 

প্রাপ্ত হয়েন। এই মহামনই আদি জীব-_ইনিই হিরণ্/গর্ভ, ইনিই ব্রহ্ম] । 

অনস্ত আত্মতত্ব হইতে নিরন্তর সম্বল্প উঠিতেছে। আমি চিৎ্রূ্পে ভাসমান 
আমি কিছুই জানি না, আমি কর্তা ইত্যাদি ভাবনা ক্রম অনুসারে হয়, পরম 

শীস্ত পরিপূর্ণ সৎ বস্ত আপন ভাবনাকে দেখিয়া যখন বিম্মিত হয়েন_- 

ম্মন্যহইবল্লোনন্-_তিনি স্বয়ংই আছেন কিন্তু আপনাকে হন্ত মত ভাবনা 
করিয়া! যখন উল্লাস প্রদর্শন করেন তখনই সৃষ্টির আরম্ত। 

পুর্বে যে তিন প্রকার ভাবনার কথা বল! হইল (১) আমি চিত্রূপে ভাসমান 

(২) আমি কিছুই জানি না (৩) আমি কর্ত_-এই সমস্ত ভাবন। মায়াকে আশ্রয় 

করিবামাত্র উিত হয়| ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে তড়িৎ যেমন অবৃষ্টিসংরস্ত 

অন্ববাহকে প্রকাশ করে, তড়িদাকারা মায়াও সেইরূপে পরমাআ্াকে প্রকাশ 

করেন । যখন মায়াকে আশ্রয় না করেন তখন তিনি কি কে বলিবে-- 

“যম্নবেদ। বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুষ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি”-- 

মায় আশ্রয়মাত্র দৈত্ব দর্শন হয়। আমি চিত্রূপে ভাসমান এই সঙ্কল্পকে 

যখন তিনি নিশ্চয় কঝেন__ইহার মধ্যে আমি ইহ। বা ইহ নহি রূপ যে সঙ্কল্ল 

' বিকল্পাত্মক অবস্থা থাকে তাহাই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ ঝ'ব্রঙ্গা।-_-আমি কিছুই 
জানি না যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি কাঁরণদেহ ব1 অজ্ঞান দেহধারী আর 

আমি কর্তী যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি জন্মমরণশীল জীব। 

- 'আত্মতত্বই আছেন। আত্মশত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া! যখনধতিনিই 
: দ্বিতীয় সম্ধিদরূপে স্ফুরিত হয়েন তখন এঁ দ্বিতীয় সম্ঘিদই ভিন্ন ভিন্ন অব্যয় 

মনন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত নাম গ্রহণ করেন ' চিৎ ব্রঙ্গ আত্মমায়! দ্বার যখন 
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আপনারই পৃথকরূপ বা দ্বিতীয় সম্বিদ দর্শন করেন তখন “আমি এইরূপ” 
বা “এইরূপ নহি** এই বিকল্পনা উঠে, এই সন্দেহদোলায় -দোলায়মান যিনি 
তিনিই মহামন বা! হিরণ্যগর্ভ বা! ব্রহ্মা বা আদি জীব। ন্ুষুপ্তি অবস্থায় জীব 

ব্রন্মে মিলিত থাকে । নুষুপ্তি হইতে আবার যখন স্থুল দেহে জাগরণ হয়, 

তখনকার অবস্থ। দ্বার! স্থষ্ট ক্রম কতকট। ধারণ! কর! যাঁয়। 

আমি এইরূপ যখন নিশ্চয় হয় তখন এ সম্ষিদূকে বুদ্ধি বলে। এই 
নিশ্য়াত্মিক! বুদ্ধি বিষয়পথপ্রবাহিনী নিম়মুখী। ইহ! হইতে আরও স্থৃষ্ট 

হইতে থাকে । কিন্তু আবার সংহার-ক্রম ধরিয়া যখন আমি ইহা নহি দ্বিতীয় 
সম্বিদ ইহ। নিশ্চয় করেন তখন এ নিশ্চয়াত্মিকা সম্ষিদ্ই ধাঁশক্তি। এই 

ঘীশক্তি আমাদিগকে পরিপূর্ণ শান্ত স্বরূপে প্রেরণা করেন। গ্রথমটি অসংবুদ্ধি 
ব1। অবিদ্যা, দ্বিতীয়টি সৎবুদ্ধি বা বিদযা। 

তাই বলা হইতেছে একমাত্র আত্মতত্ব হইতে অবিদ্য কল্পিত হইয়া যে 

দ্বিতীয় সিন জাত হয় তাহ! বাস্তবিক নাই। যখন “আমি এইরূপ নহি” এই 

নিশ্চয়ে “আমি এইরূপ” এই মিথ্য। পন্দন লয় হইয়] যায় তখনই মুক্তি। 

কিন্তু “আমি এইরূপ” এই নিশ্চয় করিয়া যখন সাম্দ আবার ম্পন্দিত 

হয়েন। যখন এ মিথ্যাম্পন্দনে আত্মীভিমান করিয়া স্বীয় সত্ব কল্পনা করেন 

তখন তাহার নাম অহংকার। 

“আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি*--এই সন্দেহদোলায় খন থাকেন, তখন 
তিনি মন) “আমি এইরূপ” যখন ইহ নিশ্চয় করেন তখন তিনি বুদ্ধি; 
“আমি এইরূপ” ইহ] নিশ্চয় করিয়া! যখন তাহাতে আত্মাভিমান করেন তখন 

তিনি অহংকার 1 আবার 'সম্বিদি যখন বালকের ন্ভায় অবিচারী হইয়া, 

পূর্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর স্মরণ করেন 
তখন তিনি চিত্ত। 

বল! হইতেছিল ভাবনাই ্পন্দন (৮1:8০ )। আমি ইহ! নহি-েহ 

' মহিঞমন নহি, জগতে কোন কিছুই আমি নহি, তৎ ন ততৎন এইরূপ স্পন্দন 

হইতেই আকাশের মত সীমাশৃগ্ত অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ সর্বান্ত্যামী-_গতের 
সকল বস্ত ধাহার উপর ভাসিতেছে- বৃক্ষললতা, আকাশ, নক্ষত্র, হুরধ্য, চন্দ, 
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ঘর বাড়ী, নদী, পর্বত, সমুদ্র, বায়, পশুপক্ষী নরনারী, এই সমস্তের 
অন্থভবকর্ভী__তন্ন তন্ন সাধনা দ্বারাই সেই অখওজ্ঞানে সেই আত্মন্বরূপে দৃষ্টি 
পড়িবেই। | 

যে কর্ম বন্ধনে জীব জড়িত সেই কর্ম কি বিচার করা আবশ্তক। সম্ধিদ 
প্রথমে মন, পরে বুদ্ধি, পরে অহং, পরে চিত, এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া! অহং 
কর্তা হইয়া! বসেন। এই অবস্থা পর্য্যন্ত কর্তার লিঙ্গদেহ থাকে । আবার 
স্পন্দন চলিতে থাকে | 

আবার ভাবন। দ্বারা লিঙ্গদেহের স্পন্দন হয়। সেই ম্পন্দনের ফলে লিঙ্গ- 
দেহ স্থল দেহ হয়েন। স্থুলের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনরূপ যে ব্যাপার 
তাহাই কর্ম । ঃ 

বুঝিতেছ স্ষ্টিতত্ব কোথায় আমাদিগের চিত্তকে লইয়! যায়? বুঝিতেছ 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মোহ কিরূপে হয়? পরমাত্ব! যে ক্রম ধরিয়! জীবরূপ সংজ্ঞ 
প্রাপ্ত হয়েন সেই ক্রম ধরিয়াই জীবাত্ম! পরমাত্মাতে এক হইতে পারেন। 

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি £_- 

কল্পন! অর্থে শক্তি । ক্লুপ সামর্থ্য । ব্রঙ্গের কল্পনা শক্তি নিত্য । প্রথমে ব্রহ্ম 
অজ্ঞানের কল্পনা করেন। ক্রমে সেই কল্পন। বিবিধরূপ বিচিত্রত1 লাভ করে। 

এই কল্পনাই আত্মাকে কলুষিত করে। তখন আত্মা যেন স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়৷ 

সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মন সাজিয়! জন্মমরণার্দি মোহ প্রাপ্ত হয়েন। কল্পনার ফাসি 

গলায় পরিয়া--. চিত্তম্পন্দন কল্পনারূপ ত্ত্রীপুত্র পরিবার গলায় বাঁধিয়া যিনি 
আপন স্বরূপ ভুলিয়! আছেন (কল্পনার ফাসি কাটিয়া ফেলা ত অতি সহজ-_- 

মাকড়সার জাল ছিন্ন কর! অতি সহজ সকলেই বলেন) তথাপি ধিনি জানেন 

তিনিই জানেন কল্পনা দূর করিয়া মাকড়শার জাল ছিড়িয় স্বরূপে গমন করা 
কত ক্লেশকর। 

আত্ম-চৈতন্ত তুচ্ছ বাসনা! দোষে মনোভাবাপন্ন হইয়৷ বৃথা জন্ম মরণরূপ 
সংসার দুঃখ বিস্তার করিয়াছেন । 

বাসনাই অভ্যাসবশে দারুণ হুংখকর হয়। অভ্যাসগুলিও বাসনা। অভ্যাস- 

গুলি উল্টাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম, স্থিতিক্রম, সংহীরক্রম রূপ বিপরীত ভাবনার 
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অভ্যাস আবশ্যক। স্ষ্টিতত্ব, স্থিতিতত্ব এবং সংহারতত্ব ভাবনা. যিনি নিরন্তর 
করিতে পারেন তিনিই সংসারভাবনারূপ মায়ার বেড়ী কাটিয়া পরমপদে নিত্য: 
স্থিতি লাভ করিতে পাঁরেন। স্থিতিতত্বে উপাসনার এক অংশ এবং সংসার- 

তত্বে ভূতশুদ্ধি আমরা স্থানাস্তরে আলোচন! করিয়াছি । 

খষিদিগের উচ্চ ভাবনার লক্ষ্য সংসার হইতে সঙমুক্তি বাঁ ক্রম মুক্তি। 
অন্ত কোন জাতি যদি এই লক্ষ্য ও উপায় দিয় থাকেন তাহ! ভাল। 

যদি না দিয়। থাকেন তবে কিমের জন্ত ভারতকে নবীন রীতিতে চালাইতে 

গিয় বৃথ। পরিশ্রম করা হয়? খষিদিগের প্রাচীন পীতই সর্বোৎকৃষ্ট | সেই 

রীতিতে ভারত উদ্ধারই ভারত উদ্ধার। তত্তিন্ন অন্ত সমস্তই মারামারি কাটা- 
কাটি বা “কাক কোলাহল”। 



( ৯৫ ) 

শুনা যাইতেছে । পর্ববতশূঙ্গস্থিত লতা কুপ্লে নীলবর্ণ মেঘ সকল মস্তক 
স্থিত কেশের স্তায় শোভা বিস্তার করিত। কত শরভ পশু পর্বত তট 
দেশে গর্জন করিত। এই পর্বতের এক বিশেষ শুঙ্গের কোন এক 

বিস্তৃত প্রদেশশ্িত রত্ব সামুতে আকাশ গঙ্গা! প্রবাহিতা। সেই ভাগ- 
রথীতীরে বিকসিত বৃক্ষপরিপুর্ণ কনক প্রভ এক প্রদেশে দীর্ঘতপা খবির 
আশ্রম । 

খধি এ দেবনদীর তীরস্থিত আশ্রমে সানন্দে ভার্য্যা ও পুত্রদয়ের সহিত 
তপস্তা করিতেন | কিয়ৎকাল পরে জ্যেষ্টপুত্র পূর্ণ ভ্গ্তান লাভ করি- 
লেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন অর্দ প্রবুদ্ধ মাত্র রহিলেন। শান্্জ্ঞান 
জন্মিল কিন্তু পরমা ত্বাবস্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই অর্থাৎ পাবনের পরোক্ষ জ্ঞান 
হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই । অজ্ঞান দূর না হওয়ায় তাহার চিত্ত 

দোলায়িত হইত । কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হুইল । খষি দেহ 

ত্যাগ করিলেন, খধিপত্বীও যোগযুক্ত হইয়া তনু ত্যাগ করিলেন। 
জ্যেষ্টপুত্র পুণ্য অব্যগ্রচিন্তে শোকশূন্য চিত্তে প্তি৷ মাতার ওর্ধদেহিক 

কার্্য।দি করিলেন কিন্কু পাবন শোঁক নিবারণ করিতে না পারিয়া কানন 

বীথিতে-_-বন পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । উদদীরমতি পুণ্য 

পিতামাতার ওদ্ধদেহিক কাধ্য অবসানে বিপিনে আগমন করিলেন এবং 

পাঁবনকে শোকাক্রান্ত দেখিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন । 
পুণ্য উবাচ 

রিং পুত্র ঘনতাং শোকং নয়স্যান্ধৈক কারণম্। 
বাপ্পধারাধরং ঘোরং প্রাবুট কাল ইবাম্বজম্॥ ২৬ 

পিতৃসমো জ্যেষ্ঠ ইতি শান্ত্রাৎ পুত্রেতি সন্বোধনম্। জ্যেস্টভ্রাত 
পিভৃসম । এই জন্য পুণ্য বলিলেন হে পুত্র! শোককে নিবিড় মেঘের 

মত করিয়। আনিতেছ কেন? ইহা অন্ধতার একমাত্র কারণ । ইহা ঘোর 

মেঘের মত বারি ধার! বর্ষণ করে-বর্ধা কালের মত ইহা তোমার চক্ষুকে 

বাষ্প বর্ষণ করাইবে। পিতা তোমার প্রীজ্ঞ ছিলেন__মাতার সহিত 

তিনি “মোক্ষ নামিকাং পরমাত্মাত্ম পদবীং” মোক্ষনীমক পরমাত্ম তু 

পদ পাইয়াছেন। সেইপদে সকল জস্ত আপন আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত 
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হয়। অজ্ঞানী সেখ!ন হইতে জন্মে সেখানে লয় হয় অ।র জ্ঞানী বিজিতাত্বা 

সেই পদে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কেন তবে পিতার জন্ত শোক করিতেছ ? 
ইনি পিত| ইনি মাতা এইরূপ ভাবনা মোহ হইতেই জন্মে ইহাতেই মানুষ 

বদ্ধ হয়। সংসারে যাহা অশোচ্য, তাহার জন্যই তুমি শোক 
করিতেছ ! 

” ন সৈব ভবতে। মাতি। ন'সাঁবেব পিতা তব” তিনি তোমার মাতা- 

নহেন্, তিনি তোমার পিতাঁও নহেন,তুমি আপনিও তীহাদের পুত্র নহ-_ 
যদ্দ হও তবে তাহাদের অসংখ্য পুত্র হইয়া গিয়াছে । এইরূপ তোমারও 
অসংখ্য পিত'মাতা হইয়! গিয়াছে । যেমন বনে বনে বহু অম্.প্রবাহ 

নিন্গ স্থানে প্রবাহিত হয় সেইরূপ কতই ত হইয়াছে । সরি তরঙ্গবৎ 

শত শত পুত্র তাহাদের গত হইয়াছে । আমাদের পিতা মাতার লক্ষ 
লক্ষ পুত্র অতীত হুইয়াছে। খত্ুুতে খতুতে মহ।তরুর ফলের ন্যায় জন্তু 
গণের জন্মে জন্মে কত বন্ধু বান্ধব হয়-_যায়। 

শোচনীয়! যদি নেহাৎ মাতা পিতৃ স্ুতাঃ স্থৃত। 

তদতীতান্ শোচ্যন্তে কিমজত্রং সহত্রশঃ ॥ ৩৫ 

হে স্থত! যদি মাত! চ্তা পুত্রাদির জন্য শোক করা কর্তব্য হয় 

তবে অতীত পিতামাতার জন্য অজত্স শোক কেন নাকর? এই প্রপঞ্চ 

জগৎ কল্পনা নিমিত্ত ভ্রমে-মোহে সত্যের মত দেখা যাইতেছে । পরমা- 

রতঃ হে প্রাজ্ঞ ! তোমার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই। পরমাত্মাই আছেন__ 
নেই দৃষ্টিতে দেখিপে অন্য কিছুই নাই, যেমন প্রতপ্ত মরুভূমিতে জলবিন্দু 
থাবিতে পারে ন' সেইরূপ । ছত্র চামর চঞ্চলা এই যে লক্গমী দেখিতেছ 

হে মহাবুদ্ধে ! ইহা স্বপ্প মাত্র ইহাঁও “দিনাদি ত্রীণি পঞ্চ বা” তিন বা পাঁচ 

দিনের জন্য । হে পুত্র! পারঞথিক দৃষ্টিতে সত্য বিচার কর দেখিবে 
তুমিও নাই আমরাও নাই--সব ভ্রান্তিতে _ইহ৷ ত্যাগ কর। ইহা গেল 
এ মরিল এরপ কুদৃষ্ট স্বসন্ল্পরূপ উপতাপ বা সঙ্গিপাত ভ্রম হইতে 
উদ্থিত হয় এবং সম্মুখে সত্যমত দেখা যায়। 

অভ্ভ্বান বিস্তীর্ণ মরৌ বিলোলং শুভাশুভম্থান্দময়ৈ স্তরলগৈঃ | 
স্ব বাসন! নাম মরীচিবারি পরিক্ষ রত্যেতদনন্তরূপম্॥ ৪১ 
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অজ্ভান আতপে আচ্ছন্ন মরুভূমি সদৃশ আত্মাতে স্বীয় বাঁসনারূপ 
মরাচিবারি শুভ ও অশুভ ভাঁবে স্পন্দিত তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত প্রকারে 
প্রস্করিত হইতেছে। | 
পুণ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন-_ 

কঃ পিত৷ কিঞ্চ বা মিত্রং কা মাত কে চ বান্ধবাঃ। 

স্ববুদ্ধ্যেবাবধূয়ন্তে বাত্যয়া জন পাংসবঃ ॥১ 
কেবা পিত। কেবা মিত্র কেবা মাত কেইবা বান্ধব--নিজের ভ্রান্ত 

বুদ্ধি'ত অর্থাৎ সমন্তই কল্পনাময় বিভ্রম বাঁয়তে এই সমস্ত ভন" 1২৩-জন 

ভস্ম উঠিতেছে। বন্ধু মিত্র পুত্র আর ন্েহ মোহ দশারূপ আময় বা রোগ। 
এ সকল নামে মাত্রই আছে _এই সমস্ত গরপঞ্চের শিস্তার নাম মাত্রেই 
আছে--নামের নামী কুত্রাপি নাই । 

বন্ধুত্বে ভাবিতো বন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ 

বিবামৃতদশেবেহ স্থিতির্ভাব নিবন্ধিনী 1৩ 

বন্ধুভীবে ভাবিত হইলেই বন্ধু, পরভাবে ভাবিত হইলেই পর, বিষা- 
মৃত দশার ন্যায় এই সংগার স্থিতি ভাবনা হইতেই জন্ম। একভাবে 

বিমান সর্ণবগ আত্মার এই বন্ধু এই শক্র এই সমস্ত কল্পনা--ভাবনা 

কোথায় তাই বল? রক্ত মাংস অস্থি সংঘাঁত দেহ পি্ভর হইতে পৃথক 
আমি কে, হে পুত্র ! তুমি চিন্তে স্বয়ং ইহা বিচার কর। পরমার্থ দৃষ্টিতে 

তুমিও কেহ নহ, আমিও কেহ নহি। পুণ্য ও পাবন এই নামে আমরা যে 

প্রথিত ইহা মিথা। জ্ঞান_ইহা (দ্রহাত্বুতা ভ্রমই। কে তোমার পিতা, 

কে বা স্থহৃৎ, কে মাতা কে বা পর--অনন্ত বিলাস চিদাকাশের আপনা- 

রই বা কে পরই বা! কে? তুমিযদি অন্য কিছুও হ€-তাহা হইলে 

তাহারও ত বু জন্ম হইয়া গিয়াছে-তবে সেই সেই গত বন্ধু বান্ধব 

বিভবের জন্য শোক কর না কেন? যখন মুগ যোগিতে জন্ময়াছিলে 

তখন কত মার্গাঁ-ম্বগ যৌনিজা জীব তোমার বন্ধু ছিল। তাহাদের জন্য 
শৌক করনা কেন? পূর্বে যখন হংস যোনিতে ছিলে তখন আস্তোজুনীষু 
পল্মবনীযু নছ্যাদিতটাধু- পল্মবনশীলিনী নছ্যাঁদি তট প্রদেশে তোমার অন্নেক 

হংস বান্ধব ছিল তাহাদের জন্য শোক করনা কেন? যখন বিচিত্র 
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বনরাজিতে বৃক্ষ হইয়াছিলে, তখন কত বৃক্ষবন্ধু ছিল কৈ কাহারও জন্যত 
শোক করনা ? পূর্বে উন্নত শৈল কন্দরে কত সিংহ বান্ধব ছিল, 
পুর্বেব অন্তোৌজ সরোবরে কত মৎস্য বন্ধু ছিল; কৈ কাহার 
জন্য শোক করিতেছ ? দশার্ণে কপিল নামে বন বানর, তুষার 
দেশে রাজপুত্র, পুণ্ডে, বন বায়স, হৈয়ে মাতঙ্গ, ত্রিগর্তে গর্দভ, শাল 
দেশে কুকুরী পুত্র, সংলন্রমে পক্ষী, বিহ্ধ্য পর্ববতে পিগ্লল, মহাবটে খুন, 
মন্দরে কুকুট, তৎ কন্দরে ব্রাঙ্গণ, কোশলে ব্রীক্গণ, বঙ্গে তিন্ডিরি, তুষার 
দেশে অশ্ব, অধবরে ব্রাহ্মণ, তাল বৃক্ষের কন্দে কীট, ডুমুর ফলে মশক, 

বি্ধ্য বনে বক__স ত্বং মমানুজ-__সেই তুমি আমার অনুজ । আমি বোগ- 
দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিয়াছিলাম এখন স্মরণ করিয়া বলিতেছি, তুমি হিমালয় 
কন্দরে ভূর্জ তনুত্বগ. গ্রন্থিকোৌটরে ছয়মাস পিপীলিকা, কুঞগ্জামে গোময় 

রাশিতে ছয়মাস বৃশ্চিক, পুলিন্দীস্তনপীঠে পন্মের মধ্যে ভ্রমর ; এইরূপ 

কত যোনিতে খুরিয়াছ ; জন্দুদ্বীপে বু যোনিতে বহু শত সহজ বার 
জন্মিয়াছ, আমি তন্বজ্জানে তোমার ও আমার জন্মপরম্পরা সকল দেখি- 
য়াছি--আমারও অতীত জন্ম সকল স্মরণ হইতেছে । 

আমি ত্রিগর্তে শুক, সরিত্তটে ভেক, বন মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষী হইঝা সম্প্রতি 

এই কাননে এই ব্রাহ্ষণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া্চি । আমিও বিন্ধাঁচলে 

পুলিন্ন, বঙ্গে বৃক্ষ, বিন্ধ্যপর্ববতে উদ্ হইয়াঁছিলাম এখন ব্রান্গণ হইয়াছি। 

যে আমি পুর্বে হিম পর্বতে চাতক, পৌণ্ডে রাজা, সহা পর্ববতে ব্যান 

হইয়াছিলাম দেই আমি তোমার অগ্রজ । সেই আমি দশবর্ষ গৃধ, পঞ্চমাস 
জলে মকর, শত বৎসর সিংহ, অর্বেব চকোর, শ্ীপর্ববতে আচার্য পুত্র, 

তুষার দেশে মাগুলিক হইয়াছিলাম। পুর্ব জন্মের সমস্তই আমার স্মরণ 
হইতেছে । আমারও শত শত বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা ছিল, বল এখন 
কাহার জন্য শোক করিব? কাহার জন্যই ব! কাদিব? ভাই “জীদৃশ্ঠেব 
জগৎগতিঃ- জগতের গতিই এই | শোকের কিছুই নাই । 

অনন্তাঃ পিতরো যাল্তি যাস্ত্যনস্তাশ্চ মাতরঃ। 
ইহ সংসারিণাং পুংসাং বন পাদপপর্ণব ॥ 

বৃক্ষপর্ণের মত সংসারী মানুষের অনন্ত পিতা অনন্ত মাতা । স্থখ ও 
হুঃখের এখানে অবধি কোথায়? এস--শোক মোহ ত্যাগ করিয়া! আপনি 
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আপনি থাকি। নিজের মনে অহং অভিমান স্থিতি রূপিনী 

প্রপঞ্চ ভাবনা অর্থাৎ দৃশ্যদর্শন ভাবন৷ ত্যাগ করিয়া গতি কোঁবিদগণ 
অর্থাৎ আত্মজ্ছান কুশল ব্যক্তিগণ যে গতি প্রাপ্ত হন তুমিও সেই গতি 

লাভ কর, তোমার মঙ্গল হউক । ফাহাদের বুদ্ধি উত্তম তাহারা এই 
পতন -_-উৎপতন বিশিষ্ট অর্থাৎ অধোগতি ও উদ্ধাগতি বিশিষ্ট আজবং 
জবীভাব অর্থাৎ অপিশ্রান্ত ভ্রমণ ভাবের জন্য কোন প্রকার শোক করেন 

না, তীহারা সকল সময়ে অভিমান শুন্য হইয়া ব্যবহারিক কর্মে স্পন্দিত 

হয়েন মাত্র। ভবভাবনা বিনিন্মুক্ত জরামরণ শুন্য আত্মাকে শৌকশূন্য 

ঞ্ডে স্মরণকর, বিশেষরূপে মুটমনা হইওনা। 
ন তে দুঃখং নতে জন্ম নতে মাতা নতে পিতা ! 

আনোবাসি ন স্ধদ্ধে ত্ব'ন্যঃ কশ্চিদেব হি ॥ ৩৮ 

তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই; মাতা নাই পিতাও নাই । হে 
সঘদ্ধি! মি আত্মাই, অনাত্মভূত দেহাদি তুমি কখনও নও । এই 

ংসার যাত্রায় যাহারা নানা প্রকার অভিনয় করে সেই সমস্ত মুখ লৌকেই 

সাধুরসভাব সমন্বিত অর্থাৎ তাহারাই এই অভিনয়ে পুরুষার্থ সার্তা বুদ্ধি 
যুক্ত। কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ দৃষ্টি না উদাসীন ভাবে মাত্র এই সব দর্শন 
করেন, তীহা'রা৷ আপনি-আপনি থাঁকিরা যাহা উপস্থিত হয় তাহাই মাত্র 

দেখেন ; ইহারাই সাক্ষিধন্মে ব্যবস্থিত1] নিশার আগমন ব্যাপারে দীপ 

যেমন প্রকাশ কার্যের কর্তা হইয়াও অকর্তী-_সন্নিধিমাত্রে কর্তা কিন্তু 
দীপও আবার অন্যকর্তৃক প্রস্বলিত হয় বলিয়া অকর্তা সেইরূপ 

তত্বঙ্কানী লোকস্থিতি বিষয়ে সন্নিধিমাত্রে কর্তা হইয়াও স্বয়ং কিছুই 
করেন না। 

প্রতিবিন্বে ন দৃশ্যন্তে স্বাত্ববিশ্বগ তৈরপি। 
যথ! দর্পণ রত্রগ্ভাস্তথা কাধ্যে মহাঁধিয়ঃ ॥ ৪২ 

যথা করাদি গতদর্পণা রত্বা্ভাঃ প্রতিবিম্বোপাধয়ঃ স্বাতনোবিষ্বভূত 
সর্বদেহ গতৈঃ সর্বেব ধন্মেঃ সহাপি স্বাত্মনিকৃতে গ্রতিবিন্ধে বিশ্বধশ্মীন্তরবৎ 
স্বয়ং নিবিষ্টা ন দৃশ্যন্তে তত স্বাত্মন্যধ্যন্তে কার্যে কত্তারোপি মহাধিয়ঃ 
শ্বয়মভিনিবিষ্টা ন ভবস্তীত্যর্থ;। 



( ১৯৯ ) 
মহাত্মাগণ আত্মাতে অধ্যস্ত কাধ্যে-_আরোপবশতঃ কর্তা হইয়াও 

নিজের সেই কর্মে অভিনিবিষ্ট হন না, যেমন দর্পণরত্বাদি আপনার 
বিদ্বস্বরূপ সর্ববদেহে সর্ববধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও-_-আত্মকৃত প্রতিবিম্বে প্রবিষ্ট 
হুননা সেইরূপ । আত্মা অখণ্ড । তিনি উপাধির মধ্য দিয়া বিন্বভৃত যখন 

হয়েন তখন ইহার সমস্ত ধন্ম বিদ্যমান থাকে । কিন্তু ইনি আপনি 

আপনার প্রতিবিত্ব ষখন করেন তখন সেই প্রতিবিন্ে অর্ববধন্ম সহ 

নিজে প্রবেশ করেন ন। সেইরূপ মহাপুরুষেরা অধ্যাসরূপে কর্মের কর্তা 
হইলেও কন্মে অভিনিবিন্ট হনন! যেমন দর্পণরত্বাদ্দি বিল্বরূপে থাকিলে 

তাহাতে সর্বব ধন্দমন দেখা গেলেও উহার প্রতিবিন্বে সর্ববধন্ম সহ নিগ্গে 

প্রবেশ করেনা সেইরূপ । 
সর্বেবষণাময় কলঙ্ক বিবজ্জিতেন 
স্বস্থাতভাব কলিতেন হৃদক্জমধ্যে ৷ 

পুত্রাত্ননাত্বানি মহামুনিনামুনৈব 
সন্তজ্য সম্রমমলং পরিতোধষমেহি ॥ ৪৩ 

হে পুত্র! সকল প্রকার ইচ্ছা কলঙ্ক বিবজ্জিত অতএব মননশীল 
আত্ম! বা বুদ্ধি দ্বারা নিজের হৃদয় কমলে আপনি-_আপনি স্বভাব বিশিষ্ট 

' পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার ভ্রম নিঃশেষে ত্যাগ কারিয়। 

সর্ববপরিশিষ এই আত্মাদ্বারাই পরিতোষ প্রাপ্ত হও। একদিকে 
সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ কর অন্যদিকে আপনি আপনি পরমাত্মার নিরন্তর 

মনন শ্রবণ কর, তবেই হৃদয় কমলে আত্মাকে দেখিতে পাইবে । ইহাদ্বারা 
ংসার ত্যাগ করিয়। সন্তোঁয় প্রাপ্ত হও । 

জ্যেষ্ঠ ভ্রীতা কনিষ্টকে প্রবুদ্দ করিলেন আর পাঁবন প্রভাতে ভূতল 
যেমন প্রকাশ পায় সেইরূপে প্রকাশিত হইলেন। উভয়ে তখন জ্ঞান 

বিজ্ঞান পারগ হইলেন, সিন্ধ হইলেন তখন তীহার! ইচ্ছামত বনে বিচরণ 

করিতেন। কিছুকাল পরে উভয়েই নির্ববাণ প্রাপ্ত হুইলেন__তৈলক্ষয়ে 

দীপের 'মত বিদেহ মুক্ত হইয়া! শমভাব প্রাপ্ত হইলেন। 
ডবেই দেখ প্রাক্ভুক্ত দেহের কত জনই বঙ্ধু_ইহাতে কি তোমার 

বিস্ময় আসেনা ? বলনা! পূর্বব পূর্ব জন্মের যত বন্ধু__তাহাদের কাহাকেই * 

বা গ্রহণ করিবে কাহাকেই বা ত্যাগ করাবে গ 



উপশম ২১ সর্গঃ। 
তৃষ্াক্ষয়ে মোক্ষ। 

রখুনন্দন! সর্ববশোকের মূলীভূত কারণ এই যে তৃষগ ইহা অনন্ত। 
উপায়স্ত্যাগ এবৈ কো ন নাম পরিপালনম্ ॥ ৫॥ তৃষ্ণ ত্যাগই মুক্তির 
একমাত্র উপায়। বিষয় বিষয় করিয়া বর্ন করাই মৃত্যু 

চিন্তনে নৈধতে চিন্তা ত্বিদ্ধনেনেব পাবকঃ। 
নশ্যত্য চিন্তনে নৈব বিনেক্ধনমিবানলঃ ॥ ৬ 

চিন্ত! কর চিন্ত! বাড়িবে--কাষ্ঠ দিলেই অগ্নি বাঁড়িবে। চিন্তা ভাগ 
কর, চিন্তার নাশ হইল-_কাষ্ঠ না দিলে অগ্নি কি থাকে? রাঘব! 

তুমি ধ্যেয় বাসন! ত্যাগ রূপ রথে আরোহণ কর এবং ছুঃখী জীবকে 

উদার করুণ। দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য উত্থিত হও । ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি__ 
ইহা স্বচ্ছ ইহা নিষ্কামা ইহা! ছুঃখশন্যা। হে মহাবাহো ! বিমুড়ু জনও 

যদি ইহ! পাঁয় তবে তাহার শোক থাকে না। এক বিবেকই হইতেছে মিত্র, 

আর পরমার্থ বোধরূপিনী সখী-_ইহাদের সঙ্গে বিহার কর তবে সঙ্কটেযু 
ন মুহাতি-_ সংসার সঙ্কটে মোহ প্রাপ্ত হইবে না। সকল প্রকার কামনা 
পরিত্যাগ কর, সকল বন্ধু হইতে অন্তন্সেহের বিচ্ছেদ কর--এই ধৈর্য 
ভিন্ন সংসার সঙ্কট হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার শন্ত কেহই 
নাই। 

বৈরাগ্যেনাথ শাস্ত্রেন মহত্বাদি গুণৈরপি । 

বত্রেনাপদ্বিঘাতার্থং স্বয়মেবোনয়েন্মনঃ ॥ 

যত্বপুর্ববক সংসারের আপদ দুর করিবার জন্য বৈরাগ্য, শান্তর এবং 

মহত্তাদি গুণের আশ্রয় গ্রহণ কর-__এই পকলের দ্বা। আপনিই আপনার 

মনকে বিষয়গ্ত হইতে উদ্ধার কর। মহত্ব তইতেছে তুচ্ছ বিষয়ের 

অনভিলাষ, ইহা ঘার! মন যে সর্ববছুঃখ প্রশমন ও নিরতিশয় আনন্দ রূপে 

ফল লাভ করে তাহা ত্রিভুবনের এগ্র্য্য অথবা বন্যত্ব সংগৃহীত রতরপূর্ণ 
কোষ দ্বার! সে ফল লাভ হয় ন!।. অধোগতি এবং উর্ধগতিরূপ দোলায় 
চড়িয়া যাহারা পুনঃ পুন জম্মমরণ বিশিষ্ট জগৎ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে-_ 



( ১০২ ) 

তাহারা পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ জন্য বিষয়াভিলাষেই পতিত হয় ইহাদের 
মন সদাই সন্তাপ প্রাপ্ত হয়, কখন বিশ্রীম লাভ করিতে 
পীরেনা। | : 

পৃর্ণে মনসি সম্পুর্ণ জগ সর্ববং স্থধাপ্রবৈঃ । 
_ উপানৎুগৃঢ়পাদন্য ননু চন্্াস্ত তৈবভূঃ1১৪ 

যদি বল মনের প্রশান্তি মাত্রেই সর্বব সন্তাপ দুর হইবে কিরূপে ? 
অধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সম্তাপই হইতেছে রোগ 
বর্যা-আতপ, চোর সর্প ইত্যাদি। ইহারাত সর্বদাই আছে। ত্রিবিধা 
সন্তাঁপই হইতেছে মনের দোষের মূল। মন যখন কিছুই চায়না তখনই 
মন পূর্ণ হয়। তখন আর ত্রিবিধছুঃখে পীড়িত হইবে কে? মন পুর্ণ 
হইলে সমস্ত জগৎ অস্কুতরসে সিক্ত হয়। যেমন যে ব্যক্তির পদদয় 
উপান যুগলে আবৃত চ্ঠাহার নিকট সমস্ত ভূমিই চণ্্ীবৃতের স্ায় বোধ 
হয় ষেইরূপ। বৈরাগ্টেই মন পূর্ণতা প্রাণ্ড হয়, মন আশাঁবশের 
অনুগমন করিয়া কখন পূর্ণ হয় না। শরকালে সরোবর যেমন পঙ্কা 
বিশিষ্ট হইয়া জলশূন্য হয় সেইরূপ আশা দ্বারা মন রিক্ত ( খালি) হয়, 
পূর্ণ হয় না। কিরূপে রিক্ত হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি-_অগস্ত্যপীত 
অর্ণববৎ আশাবিবশ চিত্ত হইলে হৃদয় শূন্য হয় তখন হৃদয় কোটর 
প্রকটাকৃত হয়_অর্থাৎ হৃদয় রিক্ত বা খালি হইলে হৃদয় অন্তর্গত লোভ 

দৈন্াদি দোষ এবং. জলশৃন্য লমুত্রে যেমন কুস্তীব ভুজঙ্গাদির প্রকাশ 
হয় সেইরূপ চিন্তে বুবিধ দোষের প্রকট হয়। ফাহার চিন্ততরু ধর্ম্ম-ভ্ঞান 
বৈরাগ্যা্দি পুষ্প ফল পল্লবাদিতে স্ফারত৷ প্রাণ্ড হয় তাহার মনোবৃক্ষে 
তৃষ্ণা মর্কটা আর লম্ষ ঝন্ষ করে না, তাহারই মহৎ চিত্তবন বিস্তৃত 
হইয়া শোভা পায়। যাহার চিত্ত স্পৃহা শুন্য তাহার নিকট 
ত্রিজগৎ পল্সবীজ কোশবত ক্ষুদ্র কারণ অপরিচ্ছিন্ন. ব্রন্ষন্থখ 
দর্শনে ব্রক্মাপ্ান্তর্গত স্থখকণ! অতি শল্প। তাহার নিকট যোজনও 
গোস্পদ এবং মহাকল্পও নিমেযাদ্ধ মত। চক্দ্রেসে শীতলতা নাই, 
হির্মীচল কন্দরে নাই, কদলীত্বকে বা চন্দনবনে নাই, নিঃম্পু হ মনে যাহ। 
আছৈ। সে 'কমনীয়ত পুরণচন্দ্রে নাই, ক্ষীর সাগরেও সে পুর্ণতা নাই, 
লক্ষমীর বদনও সেরূপ রুমন নয়, স্পহাহীন "মন যেমন কমনীয়। 



_ উৎমব। 
আক্মাল্লামাম্্র নমও। 

ৰ অঠৈন কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্পি ভারায় ভবন্তি হি বিপধায়ে | 

২৫শ বর্ষ। ] চৈত্র, ১৩৩৭ সাল। ৃ ১২শ সংখ্যা। 
রর 

শা মিলির দে 

বর্ষ শেষে। : 
দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর চলিয়। গেল। এইরপে ক্রুত বর্ষ গিয়াছে । , 

আ:ও একটি. গেল। অর্থাৎ যে কয় বৎসর আয়ু. আছ্ছে তাহা কইতে আরও 
এক বৎসর কমিল| একবার দ্বেখ! উচিত কোন দিকে আমর অগ্রসর হুইতেছি।.. 

অন্ত অন্ত দেশে মরিবার পরে-কি. হইবে এ কথা চিন্তা করে না। পরকাল: 
বাহারা না মানেন আমরা, তাহাদিগকে নান্তিক বলি। শান্ত্রমত পুরকাল ন৷ 
সানাই নাস্তিকতা । . 8 ও | ৫ টু . কোন্ পঞ্ধে যাটুতেছি:-গ্রেই জীবুনের কর্মেই তাহা বুঝিত্বেপারা যায়। " মানুষের টুইট পথ__একটি কণ্যাপু পথ এবং অন্ঠএকটি পাপ পথ, ্ সাহারা বিষয় কার্যে: পি তাঁহারাই হঃখী। বিষয় কাধ্য করিয়া এই 

জম্মেই এই য্মন্ত লোক গ্রচুর 'ুখে পায় আবীর মৃত্যুর পরে ইহারা ভীষণ 
নরক যাতনা পাইয়াঁ_পাপের কতক অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে আবার পাপ 
ভোর জন্ত পৃথিবীতে জাইসে! কে কিরপ্ পাপ ভোগ করিগ্্ট আ সিয়াছে 
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তাহার চিন্কু ইহার! অঙ্গে ধারণ করিয়া! আইদে। যাহারা কুনখী, যাহারা 

পানী রোগগ্রস্ত, হাম্তকালে যাহাদের দস্তের মাড়ী বাহির হইয়া পড়ে, 

ষাহাদের ছয়টি আগুল, যাহাদের গাত্রে ছর্গন্ধ, যাহারা কুষ্ঠ রোগী তাহারা 

সকলেই পাপ.করি্। আসিয়াছে । রোগ মাত্রই পাপের-চিহ্ধ। নিষোগ দেহ 

পুণ্যের পরিচয় দেয়। পুত্র" কন্তার 'অকাল মৃত্যুও পাপের চিহ্ন। সর্বদ। 

অসস্তোষ-_অথবা জড় ভাবে দিন কাট!ন-__ইহাও ভীষণ পাপের চিহ্ন। 

এই সমস্ত দেখিয়া? মানুষ যদি সাবধান না হয় তবে তাহার মানুষ জন্মই 

বৃথ। সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিপালন পণ্তরাও করে। ভবিষ্যতের সংস্থান অনেক 

পণুপক্গীও করিয়া থাকে। ইহার জন্ত মনুষ্যত্ব নহে। মনুষ্যত্বের কাধ্য করিতে 

যাহাতে আর ক্লেশ পাইতে না হয়_-মার রোগ শোকের হস্তে পড়িতে ন৷ 

হয়, আর আধি ব্যাধিতে ভুগতে না হয়, যাহাতে অর্থের জন্ত পরের মুখাপেক্ষী 

হইতে না হয়, আর রোগগ্রন্ত স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া, আর অসন্তষ্ট পরিবারবর্গ 

লইয়ু! জালা যন্ত্রণাময় সংসায্প করিতে ন! হয়__যাহাতে অতি কঠোর ক্রেশ ষে 

া ৃ ্ু-ম্সতি ভীষণ যাতনা যে মাতৃগর্ভে বাস ইহার মধ্যে আর না৷ পড়িতে 

হয়-_যে কর্মদ্বারা এই সমস্ত ভাবী দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায় মান্থুষের 

কর্ম তাহাই । . 
ভগবান বলিতেছেন প্জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতাস্ত যে” বাহার জরা” 

মরণ হইতে বিমুক্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়] ফত্বপরায়ণ হয়েন। 

ভগবানের আশ্রয়*গ্রহণ করিয় মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করাই মানবের 

কার্ধ্য। প্রব্কত কল্যাণ-কার্য্য তাহাই যন্বারা মান্থুষ এই কর্মের জন্য মিলিত 

ইয়া রাধ্য করে, এই“কর্ের জন্য সংসার করে, এই কর্ম অন্যকে শিক্ষা 

দেয়"_-এই কর্দের দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

_ যাহাই, রুরিনা কেন সকল কর্দের মূল. লক্ষ্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ 

করা । যে'সমস্ত সংসার ধর্মের জন্য নহে, €ষু গৃহে ভগরানের জন্ত অন্ন ব্যঙজন 

* প্রস্তত হয় না,ষে গৃহে ' স্ত্রী পুত্র কন্তা। ঈশ্বরের জন্ত কৌন «কর্ম ্ষরিতে শিক্ষা 

পায় নাড়া ্নেচ্ছের গৃহ, মচ্ছের সংসার ! কোন সাধু ব্যক্তি গ্ররূপ সংসারীর 

সঙ্গ করেন না। আজ ভাবুত্রে দুর্ভাগ্য তাই ব বছ সংয়ারই এইক্প। অন্ত 

দেশর মত যদি ভারত হয় তবে. ভারতের কোন সখ হইবে না। কি সুখ 

হইব বল? সেই আধি, সেই ব্যাধি, সেই বিয়োগ, সেই তাপ, সেই পাপ, 

সেই মনের ছটফটানি, সেই স্ব, পুন্র কনার নিত্য রোগের-বাতনা/ এই সমগ্তই 
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ধর্দি থাকিয়। গেল তবে কি হইল? রোগ হইলে ওষধ সেবন করা উচিত 

--এ কথা মন্দ নহে। -*কিস্ত রোগ মুক্ত হইল আবার অত্যাচারের ফলে 

পুনরায় রোগ হইল-- ইহাতে লাভ কি? যাহাতে আর হইতে না পারে, 

যাহাতে আর ডাক্তার বৈগ্ভ ডাকিতে না হয়, এই শিক্ষা ধিনি দিয় থাকেন, 

এই শিক্ষার মত যাহারা চলেন তাহারাই যথার্থ শিক্ষক । বিপদকে আসিতে 
না দেওয়াই ভারতের বিশেষত্ব । 

শান্ত বলেন ভগবানের জন্য শরীর মন ও বাক্য স্পন্দিত কর, তুমি এই 
জীবনে ্থস্থ থাকিতে পারিবে এবং এই জীবনেই যদি সিদ্ধি লাভ করিতে পার 

তবে আর জরামরণের অধীন হইবে না। 

বর্ধ শেষে একবার আলোচন। কর! কি উচিত নহে--শরীর, মন ও বাঁকা 

ভগবানের জন্য কতটুকু স্পন্দিত হুইল, ভগবানের জন্য মন কতটুকু খাটিল। 
যে সমস্ত দোষ আমার আছে তাহার কতটুকু শাস্তি হইল। আমি যে ঈশ্বর 
আশ্রয় করিলাম, আমার হইল কি? রাগদ্ধেব কি আমার কমিল, লোকে 
ভাল বলিলে স্থখ, মন্দ বলিলে হুঃখ--ইহ1কি আমার উপেক্ষার বস্তু হইল ? 

আমি কি ভগবান লাভের জন্ত যে সমস্ত উপায় আছে তাহার কোন একটি 

অভ্যাস করিতে পারিলাম ? আমি কি ধারণাভ্যাসী হইলাম? 
অভ্যাসের চেষ্টা করিলাম তথাপি হইল ন! ইহাতে আর কি করিব ইহাই 

অনেকে বলেন। মনে হয় সখের চেষ্টায় অভ্যাস হয় না, তেমন করিয়! কিছু 

কর! হয় নাঁই ইহ? নিশ্চিত চেষ্টা করিয়াও যখন তুমি জপ বা ধ্যান বা আত্ম- 
বিচার অভ্যাস করিতে পারিতেছ ন। তখন তোমার জাঁন। উচিত তুমি বহু পাপ 

করিয়াছ। কত পাপ করিয়াছ অন্তব্যক্তি জানিতে ন! পারে কিন্তু তুমি- আপনি 
তাহা জান। পাপ তোমার প্রচুর । এজন্য তোমার কিছুই অভ্ঠাস হইতেছে 

না, রাগ-দ্বেষ যাইতেছে না, পরের কথায় ন্থখ দুঃখে উপেক্ষা হইতেছে না। 

ধেষে ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁপ করিয়াছ আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই পাপের 

দ্বার গুলি রক্ষা কর। » এক বৎসর ধরিয়] চেষ্টা কর পাপ কমিবে, তোমার 

অভ্যাসও স্থায়ী হইবে, তুমি ধারণাচ্যাসী হইয়া! মরিতে পারিবে । যদি সিদ্ধি 

লাভের পূর্বে দেহের পতন হয় তাহাতেও তোমার ভ্লাভ। তুমি একবারেত 

জন্ম মরণের হস্ত এড়াইতে পারিবে না, পাপ কর্মত্যাগের চেষ্টা শাস্ত্র মত কুর, 

নাই- এখন হইতে কর তবুও কল্যাণপথে অনেক দূর অগ্রণর্তী হইবে । 

নতুবা ধেমদ আছ সেইরূপই ধদি চল তবে পাপ পথে যাইতে যাইতে তুমি 
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'মরিবে, তোমায় আবার জন্মিতে হইবে-আবার এই কলিযুগের সংসার 
করিতে হুইবে-_যদ্ি মন খুলিয়। দান ন! করিয়!.থাক তবে দরিভ্র হইবে। 
ফলিষুগেযষ দরিদ্রকে ধনের জন্য কত কি করিতে হয় তাহ ত দেখিতেছ-_- 

তাই বলিতেছি বর্ষ সমালোচন1 করিয়। নিজের স্বভাব দেখিয়া আগামী বর্ষের 
জন্ত আবার একবার চেষ্টা কর। 

মহাভারত বলিতেছেন _- 

“হস্ত বাক্য উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার দ্বারাই মনুষ্য পাপে লিপ্ত হয়। 

এই চারি দ্বার সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে”। বয়সের ধর্মে কোন 
কোন ইন্দ্রিয় অধশ হইয়াছে অথবা নিতান্ত অপব্যবহারে শক্তির হাস হইয়াছে 

কিন্তু মনের ভিতরে গুঢ় ভাবে সকল ইচ্ছাই রহিয় গিয়াছে-_ আবার একটু 
যৌবন যদি তোমাকে দেঞ্জয়া যায় তবে তুমি আবার সেই সমস্ত পাপই কর 
কেন না তুমি কখন পাপত্যাগের জন্ত বিশেষ যত্ব কর নাই। 

মহাভারত জবার ঝবলিতেছেন-_ 

(৯) অক্ষব্রীড়া, পরধনাপহরণ, নীচ জাতির যাজন পরিত্যাগ দ্বারা এবং 

ক্রোধ বশতঃ কাহাকেও প্রহার নাকরা অভ্যাস হইলেই হস্তঘার রক্ষিত 

হইল। 
(২) যে ব্যক্তি সতত মিতভাষী ও সত্যব্রত, যিনি অগ্রমত্ত' হইয়] 

“ভগবানের নাম করিয়া” ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলত1 ও লোকনিনা! পরিত্যাগ 

করেন তাহারই বাগঘ্ধার সুরক্ষিত। কঠোর বাক্য বলা, অহংকারের কথা 
কওয়া' অনেক গল্প করা ইহাঁও ব্যভিচার । 

(৩). যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পুর্বক শরীর রক্ষার্থ 
যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহবাস করেন তিনিই জঠরঘার রক্ষ। 
করিতে পারেন। [৯ 

(৪) যেব্যক্তি এক পদ্ধী সত্তেও সস্তোগার্থ অন্ত কামিনীর পাণিগ্রহণ। 

' পরুস্ত্রী গমন, খতু কাল ব্যতীত স্বীয় পত্বীতে বিহার না৷ করেন তাহার উপস্থদ্বার 

পরিরক্ষিত হয়| শাস্তি পর্ব ২৬৯| 8 
কঠিন কথা, বলিষু কাহারও প্রাণে পক্লেশ না দেওয়1, নিজের কথা 

সর্ধদ! বলা, কথা দ্বারা অহংকার প্রকাঁশ করা, বৃথ৷ সমালোচনা! ঘবারা পরের 

নিনা করা) ক্ষুখায় অস্থির হইয়! ভক্ষ্য দ্রব্য প্রান্তিমাত্র প্রমতত হইব! ভক্ষণ 

করা, ইত্যাদি দোষ পরিত্যাগের জন্ত কলির মানুষের সহজ উপায় স্কারা। 



বর্ষ শেষে । ৩২৯ 

করিবার একটি কাধ্য রাখা। আহিকারি কর্ যথা সময়ে ত অঙ্যাস 
করিতেই হইবে তাহার পর সর্ধদ1 করিবার জন্ত তোমার ইষ্ট নাম জপ 

করিতে হইবে। আর একবংসর সম্মথে। যদি প্রথম হইতে সর্বদা জপ" 
রাখ! অভ্যাস কর তবে তুমি বছ দোষ এড়াইতে পারিবে । লোকসমাজে আহত 
হইয়! তুমি অধিক্ষণ থাকিতে পার না অন্ত লোকে কথা কহিতেছে 

তোমার যর্দি অনুকূল কথা না হয় তবে তুমি ছটফট কর-_কেন কর? যে 

যাহ! বলে বলুক, তোমার ক্ষতি কি? তুমি ইষ্ট মন্ত্রজপ করন! কেন। তুমি 

গ্রাণের ভিতরে কি করিতেছ অন্তে তাহ! জানিবে কিরূপে ? ইহাতে তুমি 

কোথাও কাহারও প্রাণে ব্যথ। দিলে না অথচ আপন কর্্মও হারাইলে না, 

আর কথার মধ্যভাগে তুচ্ছ কৰিয় উঠিয়াও গেলে না। ভোজন কালে নিবেদন 
কর! অতিদ্রত বেগে সারিয়। প্রমত্ত হইয়) ষে ভোজন কর হয় ইহাতে বহু দোষ । 
প্রতিগ্রাসে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে আহার করিতে হয়, শাস্ত্র ইহাই 

বলতেছেন। বুথ! গল্প করিয়] বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আহার করা ধর্মবিগহিতি। 

আহার আমাঙ্গের দেশে মহাযজ্ঞ। অন্ত কথা ন1 বলিয়! ভগবানের নাম করিতে 

করিতে আহার কৰিলে আম়ু-বৃদ্ধি হয়। 

নূতন বৎসরের অভ্যাসের জন্ত আমর একটি শান্তর বাক্য উদ্ধত করিলাম। 

 সর্ধর্ণ। জপ অভ্যাস করা। ইহ কল্পিত কথা নহে-_ইহ1 শাক্স্বা ক্য-- 
শু 

প্রাম রামেতি যে নিত্যং জপস্তি মন্ুজ! ভূবি 
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবস্তি কদাচন ॥ 

ঝামনায়ৈব মুক্তি স্তাৎ কলৌ নাষ্ঠেন কেনচিৎ” 

যিনি রামভক্ত শাস্ত্র তাহাকে বলিতেছেন কলিকালে এই রাম নামেই 

স্তাহার মুক্তি হইবে। আমি রামভক্ত কি না কিরপে বুঝিব? শ্রীরামচন্তর 

বাহার ইষ্ট দেবতা তাহাকে এ নাম গ্রহণ করিতেই হইবে নতুবা ব্যভিচার হয়। 

| কুলগুরু ত্যাগ কযা ব! কুলমন্ত্র ত্যাগ কর কাহারও কর্থব্য নহে। যাহার 

কুলমন্ত্র শিব বা কালী বা দুর্গা বা কৃষ্ণ তাহাদিগকে এ এ মগ্তরই গ্রহণ করিতে 
হইবে। তোমার ধাচি অরুচি এখানে তুলাদণ্ড নহছে। কারণ রামভক্তের 

কাছে ধাকিলে তোমার রাম নামে রুচি, কৃষ্ণভক্তের মুখে ক্ক্চ কথা "গুঁমিলে 

'আবার-কৃষ্ণ নামে রুচি হয়, আবার শক্তি-উপাসকের কাছে থাকিলে শক্তি "নাম 

ভাল লাগে ।'তোমার রুচির ত এই অবস্থা । কুলগুর ও কুলমন্ত্র উপাসনা কর, 



৩৬০ উতসব। 

কানা দেবতাকে অভক্তি করিও নী। তোমার আত্মদেবই রাম, তিনিই কৃষ্ঠ, 

তিনিই কালী, তিনিই সীতণ, তিনিই ছুর্গ। | পরমেশ্বর একটি-_নাম তাহার বু, 

বূুপও বহু। তোমার বংশে ধাহার উপাসনা কর হইয়াছে তিনি স্হজেই তোমার 

উপর প্রসন্ন । তাহাকেই অবলম্বন করা কর্তব্য। 

এই জন্ত শাস্ত্র এত অধিকারী বিচার করিয়াছেন। সকলেই আপন 
আত্মদেবেরই উপাসনা! করে। কিছু দিন উপাসন1 করিতে করিতে যখন 
তত্বে দৃষ্টি পড়ে তখনই বুঝিতে পারা যায়, যে আত্মদেবের উপাঁসনা করা হয়, ষে 

আত্মশক্তির উপাসনা করা হয়, তিনিই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, তিনিই সংচিৎ 
আনন্দস্বরূপিণী । তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়কর্তী,। তিনিই স্থষ্টি-স্থিতি-গ্রলয় 

কারিণী। | 
্ এই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণই পরম ভাব: এই পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়] 

স্কুলদেবতাকে ডাকিলেই বুঝ ষাঁয় তাহার নাম বু, তাহার রূপ বনথ। 

কাজেই কোন নামরূপের উপর বিদ্বেষ হয় না। এই জন্ত একই প্রথমে 

অনলম্বন করিতে হয়? পরে জ্ঞানের উদয়ে সেই একই সকল ইহণ বুঝিতে পার! 

যায়। বিদ্বেষ ভাব রাখিলে ইহ তামসিক ভক্তি মধ্যে গণ্য হইয়৷ যায়। 
শাক্তানন্দতরঙ্গিনী বলেন-_ 

আত্মন্থাং দেবতাং ত্যত্ত,1 বহির্দেবংহি মুগ্যতে 

করস্থং কৌন্তভং ত্যক্ত,] ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়] | 

যোগবাশিঠও এই কথা বলেন, জর্ধ শান্সই এই কথা বলিতেছেন । 

যোগবাশিষ্ঠ বলেন. 

“ঘত্রান্ত্যাত্্েশ্বরস্তত্র মুঢ়ঃ কোহস্তং সমা শ্রয়েৎ” 

যেখানে আত্মেশ্বর বিরাজমান কোন মুঢ় সেই স্থানে অন্য দেবতা স্থাপন 
করিয়! পূজা করিতে যায়। এই আত্েশ্বরের প্রকাশ যে বংশে যেরপে ও 
যে নামে হইয়াছে সেই নামরূপই সেই বংশের কুলদেবত!। | 

নাম সম্বন্ধে ..এত বেশী বলিবার কারণ এই যে সামান্ত পরিমাণে সাধন 

করিবার শক্তি নাই একবারেই প্রণব জপ করা।. প্রণবের অর্থ ভাবনা করা 

নিতান্ত কঠিন। সকলে ইহ) পারে না। এই জন্ত শাস্ত্র বিধি দিয়াছেন---সকল 

সাধক্তকর জন্য প্রণব নহে। গীতা বলিতেছেন “যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য - বর্ততে 

কামচারতঃ ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন ম্ৎং ন পরাং গতিম্।” ফুলদেবতা, কুলকক্ 



বর্ষ শেষে। ৩৩১. 

ত্যাগ করাই শাস্ববিধি উল্লজ্বঘন কর1| অধিকারীর বিচার ন। করাই শাস্ত্রবিধি: 

উল্লজ্বন করা। ইহাই বিকৃত রুচি। ইহাতে কখন সিদ্ধি হইতে পারে না, 
স্থুখও হইতে পাঁরে না, সুন্দর গতিও লাভ হয় না। গীতার কতক মানি কতক, 
কদর্থ করি-- ইহাই “ঘট কুস্টাম্প্রভাতঃ” ইহাই কলির বিচিত্রত!। 

অনেকে বলেন নাম জপেকি হইবে? শ্রতিতে ইহা! দেখা যায় না 
কথাটি সত্য নহে, শ্রুতি দেখা হয় না বলিয়াই দেখ] যায় না । কলি সন্তরণোপধিদ্ 
বলিতেছেন-_ 

' ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নিধূতি কলিভবিতি । 
লারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ_-সন্নাম কিমিতি | সহোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ 

হরে রাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে। 

হরে কষ হরে কষ কৃষ্ কৃষ্ণ হরে হরে॥ 

ইতি ষোড়শকং নায়্াং কলিকল্মষনাশনম। নাতঃ পরতরোপায় সর্ব- 
বেদেষু দৃশ্ততে। মাতে হিতকারিণী শ্রুতিও অধিকারী লক্ষ্য করিয়া ইহা 
বলিতেছেন নতুব1 ব্রাঙ্গণমাত্রেই শক্তির উপাপক কারণ সকল ব্রাঙ্গণকেই 

গায়ত্রী উপাসনা করিতে হয়। পরমভাবে যাহার লক্ষ্য পড়িয়াছে তিনি 

শান্স্ের কোন স্থানেও বিরোধ দেখেন না। নতুবা! বড় বিরোধ । প্রসঙ্গ ক্রমে 

এখানে উল্লেখ কর! হইতেছে ষে শ্রুতিতে “হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে 

হরে” এই ছত্রটি অগ্রে আছে কিন্তু এখন দেখ। যায় “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ছত্রটিঃ 

প্রথমে দেওয়! হয়। পরমভাবে লক্ষ্য না৷ পড়িলেই হরি হর, রাম কৃষ্ণ, সূর্য্য 

গণেশ, কালী সীতা--পর্বদেবতায় বিরোধ লাগিয়! যায়। অথচ প্রতি ভক্তই 

বলেন “যেই শ্তাঁমা সেই শ্যাম, যেই সী্ত। সেই বাম” ভাবার বলেন “অভেদে 

যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর+। 

_ জ্ঞানী তত্বাভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করুন ক্ষতি নাই, 

ফোগী প্রাতে সন্ধ্যায় যোগ অভ্যাস করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞানীকে বা 
যোগীকে যখন সংসার করিতে হয়, চাকুরী করিতে হয়, লোকসঙ্গ করিতে 

হয় তখন মনকে সর্বদা আপন স্থানে রাখিবে কে? ভগবানে ভক্তি না 

রাণিলে জ্ঞান হয় না। তাই যখন চাকুরীর সঙ্গে, সংসারের সর্গে কলির 

যৌগ অভ্যটাম করিতে হইবে তখন ভগবানের নাম সর্বদ। করিতে দোষ কি? 

তিনিই আমায় যোগ কারে একাগ্র করিবেন, অন্ত সন্গ হইতে ও রক্ষা! কুরিবেন। 



৩২ উত্সব । 
ষ্াহার নাম সর্ব, ভক্তিভাবে করিলে সর্বাদাী নিজের কথ! বলিবার হাত হতে 
অন্ত লোক কিছুই নয় এষ্টরপ সমালোচনা হইতে-যাহার সহিত মতে 
মিলিল না তাহারই মাথ! খারাপ হইয়াছে এইরূপ ভাবনা হইতে এবং রাজা 
উজিরের খোস গল্পকরা রূপ বাচনিক পাপ হইতে-_আমাকে জাল বলিল 

আমাকে মন্দ বলিল ইত্যাদি হর্য বিষাদের হস্ত হইতে আমার ইষ্ট দেবত! সর্বদা 

আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যখন তাহার দিকে ন! তাকাইর! নিজের 

দিকে দেখি_-নিজের অহংটিকে বড় শান্ত ভাবে নিরীক্ষণ করি তখনই আমার 

বছ দোষ হইয় যায়। সর্বদা শ্রীপুর শ্মরণও কর্তব্য। গুরুতে মানুষবোধ 

মহাপাপ। শ্রীগুরই আমার দেবতা তিনিই আমার আত্মদেব, তিনিই মন্ত্র 

রূপী হুইয়৷ খামার জিন্বাগ্রে বসিয়া আমাকে স্থৃল হুক্ম পাপ হইতে রক্ষা 
করিতেছেন । তাই*বলিতেছিলাম যেএক বৎসর ধরিয়া! লোক সঙ্গে থাকার 

সময়ে জপ রাখা বিশেষ কর্তব্য | 

জপ করা সম্বন্ধে আর একটি কথ। কহিয়৷ আমর! প্রবন্ধ শেষ করিব। 

একটি ব্রাঙ্গণকে এক ব্যক্তি এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়ের 

কি সন্ধ্যা আহিক কর! হয় ৮? উত্তর হইল “আজ্ঞা না।* ব্যক্তিটি এই 

ছুঃসীহসিক উত্তর শ্রবণে বিশ্মিত হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-_কাঁরণ কি? 
জিজ্ঞাসা করিলে কি অভদ্রতা হইবে? “আজ্ঞা না।” তবে বলুন না? মহাশয় 

ভগবান মন্তুকে হিন্দু মাত্রেই মান্য করেন কারণ শ্রুতি বলেন গ্যৎকিঞ্চিৎ 

মন্্ুরবদততদ্বৈ ভেষজং* | বৃহস্পতি বলেন মন্র্থবিপরীতা যাঁসা স্থৃতিঃ ন 

গ্রশস্ততে | ব্রাহ্মণ যদি তিন দিন সন্ধ্যাবর্জিত থাকেন তিনি চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত 

হন! তীহার আহারে ব্যবহারে স্থেচ্ছাচার শ্লেচ্ছাচার দেহদ্বিজে অভক্কি, শাস্ত্রে 

অবিশ্বাস হইবেই। মনু আক্তা সিদ্ধশান্ত্র। প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ইহ! অন্যথা 
করিতে নাই । তবে ষে ইংরাজী মন্ুর ব্যাখ্যাকর্তী মন্থর অনেক দোষ দিয়! 
পুস্তক লেখেন__সে ইংরাজী মনু বলিয়]। ইংরাজীতে এইরূপ মন্থু না লিখিলে 

অর্থকরী বিষ্া ফল প্রসব করে না তাই। মহাশয় এই সমস্ত জানিয়াও সন্ধা 
করি না। আমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। চগ্ডাল সন্তানের পিতা হইয়াছি। 
কি করিব বলুন? অন্ত সময়ে বেশ থাকি যেমন সন্ধা করিতে যাইব অমনি 

যত রাদ্্যর চিন্তা আমার মনে উঠে । তাঁই মনে করি দুর ছাই ইহাতে আমার 

কাজ সাই, আর সন্ধ্যা করিব ন1। চিক 

শ্রোতা আমাকে বলিয়াছেন যে তাহারও মন সন্ধ্যা সময়ে ডালে ডালে” 
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লাফালাফি করে। তবে কেহ এই মর্কটকে বনু চেষ্টা করিয়। ঘুরাইয়া আনেন, 
কেহ বা সথের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই উঠিয়া আইসেন, কেহব। সন্ধ্যা করিবাৰ 

সময়ে স্বচ্ছন্দে অন্য কর্মমও সর্ধ সমক্ষে করেন_-আর বহুবার বিষু। ম্মরণও 
করেন। সাধকদিগের অনেকেরই এই অবস্থা। আমরা জিজ্ঞাসা করি মুখে 
মন্ত্র জপ করিতেছি বা ফোগকাঁলে সগর্ভ প্রাণায়ামে প্রণব লইয়৷ উঠিতেছি 
নামিতেছি কিন্তু ভিতরে অন্ত চিত্ত! প্রবাহ ক্রমে হইয় যাইতেছে এই রোগের 

ওষধ কি? আমাদের পরমার্থভীবনা আদৌ কর হয় ন" মন্ত্রের অর্থ চিন্তা 

নাই তাই মনে ও কথায় এক্যত1 নাই। আমাদের মনের ভাব একনপ, .বাক্য 
অন্তন্ূপ হুইয়া যায় । মন ও বাক্য যাহাঁর একত! লাভ করিতে পারে, নাই 

তাহার কিছুই হয় নাই। তিনি সংলোক নছেন। ইহাতে সংসার হয় কিন্ত 
ভগবান যায়, ইহাতে এই জগতের ক্ষণিক সুখ হয় কিন্ত মানসিক শাস্তি; 

মানসিক নুখ, অনন্ত ভাশবাসা ছবর হয়! ইহা সর্ধদ। হেয় কারণ মানুষ 

ইহ দ্বারা পরম প্রেমময়কে, জ্ঞানমরকে হারাইয়। ক্র:ম পাপমার্গে অগ্রসর হয়, 

প্রকৃত উন্নতি ইহাতে হয় না । ূ 
সি 

আমরা শ্রতিবাক্য দ্বারা ইহ1| প্রদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ 

করিতেছি | 

থণেদীয় শাস্তি পাঠ__ 

বাঙমে মন্সি প্রতিষ্ঠি তা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠি তমাবি রাবীর্ম এধি ॥ বেদস্য 

ম আণীস্থঃ শ্রতং মে ম! প্রহাসীরনেনাধীতে নাস্তহোরাত্রা সন্দধামৃতং বদিষ্যামি 

সত্যং বদিব্যামি ॥ তন্মাবতু ॥ তত্বক্তীরমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্। 
ও” শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ ॥ হরিঃ ও ॥ “যথোক্ত তত্ববিদ্যা প্রতিবাদক 

গ্রন্থ পাঠে মদীয় বাক্-_বাগিন্দ্রির় যেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে । এবং 
মনও যেন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে আধিঃ হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন 
পরমাত্মন্ তুমি আবিভূর্তি হও। একীভূত মন ও বাক্য তোমরা বেদকে 

ষথাযথভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার গুরুমুখশ্রুত গ্রন্থ ও 

তদর্থ জাত যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করেন। আমি অহোরান্র 
অধীত গ্রন্থের সন্ধানেই নিরত থাকিব। বেদ এইরূপে অধীত হইলেই 

প্রকৃত তত্বজ্ঞানের বিকাশ হইবে তবে আমি খতকে-_পরমার্থভূঙ বস্তকে 
মনন করিতে পারিব, তবে আমি সত্য বলিতে সমর্থ হইব। হে *ম্ভাতঃ 
ব্রদ্ধবিদ্যে! আমি বিদ্যার্থী আমাকে রক্ষা করুন। মদীয় বক্ত। 'আচার্যকেও 
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রক্ষ। করুন। আবার বলি মা আমাকে রক্ষা করুন, আচার্্যকে রক্ষা! করুন । 

আমার আধ্যাম্মিক বিছ্া প্রাপ্তি প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আধিদৈবিক বিদ্। 
প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শীস্ত হউক, আধিভৌতিক বিদ্যাপ্রাপ্তি-গ্রতিবন্ধক শাস্ত 
হউক। চিন্তাশীল পাঠক ইহার অর্থ চিস্তা করুন। আমরা অধিক বণিতে 
পারিলাম না_কেবল বলিকি সুন্দর শাস্তি পাঠ মন্ত্র। হায়! কবে ব্রাঙ্গণ 

আবার এইরূপে প্রার্থনা করিয়া আধ্য হইবেন। কি সুন্দর প্রার্থনা. 

বাক্য মনে প্রতিষিত হউক মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। বাক্যে হরি 

হরি উচ্চারণ করিতেছি কিন্তু হরির ভাব মনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ন1। 
আবার মনে বিষয়চিস্তা চলিতেছে মুখে লোক দেখান নাম উচ্চারিত 

হইতেছে__নতুবা লোকে অপাধু বলে। হে প্রভু! হে স্বগ্রকাশ ! আত্মদেব 

তুমি আবিভূতি হও। তোমার কৃপ1 পাইয়া আমি মনে ও মুখে এক হই। 
পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনায় ক্রমে হরির নামোচ্চারণে হরির ভাব 

আসিবেই। 

বর্ষ সমালোচনায় দেখা গেল অকল্যাণ পথেই অগ্রদর হইতেছি, 
কেন ন! বাক্য মনে প্রতিঠিত হয় নাই। বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই 
বলিয়! মুখে হরি নাম ব। প্রাণায়ামে প্রণব আর মনে ঘোর বিষয় চিন্ত। | 

যবি হরি নাম বা প্রণব যে ভাবের বাচক, মনে সেই ভাব থাকে তবেই ন। 

বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই না হরি নামে বা প্রণব নামে অভূতপূর্ব 

স্থথ হয়; খধিগণ যে ভাবরূপী ভগবানকে হরি নামে ব্যক্ত করিয়াছেন 

যে ভাব পাইয়া তাহার! বাক্যে সেই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন 

আমর] যদ্দি যথার্থ সেই হরিকে প্রার্থনা করি তবে কলির জীবের সহজ 

উপায় হরি হরি জপ করিয়া হরিভাবে আগমন করা। অর্থপুর্ব্বক জপ ন| 

করিলে, দেখিতে দেখিতে জপ না করিলে জপ হইবে কিরপে? ধর্ম জগতে 

বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া জন্বকধর্মী_ স্বার্থ কৌশলে পরবঞ্চক 
অথব৷ শিশুধন্ী যথেচ্ছাচারী মুঢ় হইয়া রহিলম। আর ব্যবহারিক জগতে ? 

এখানেও মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত নহে হলিয়া মনে এক ভাব রাখিয়৷ বাক্যে 
অন্ত ব্যবহার করিলাম। তাই বলিহে প্রভু! হে আবিঃ। হে আত্মদেব! 
আমি বর্ষারস্ত হইতে প্রাণপণ করিব তুমি আমার বাক্যকে মনে গ্রতিতিত 
কর « এবং মনকে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত কর কারণ প্রভু খত ও সত্য 
তোমারই নাম | | , 



বর্ষ শেষে ৩৩৫ 

আর এক কথা-কর্্ম ভোগ বা ছঃখ ভোগের জন্তই সংসারে আগমন। 

তোমার নাম নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে, সর্বদা জপ করিতে করিতে 

সকল প্রকার দু:খ উপেক্ষা করা ইহাঁও এই নুতন বৎসরটি ধরিয়া! অভ্যাসের 

বিষয় হউক । ভগবানকে “ভাঁকা নিরন্তর চাই-_তীহার নাম জপ এত ঘন 

ঘন সর্বকাল ব্যাঁপিয়া করিতে হইবে ষে দুংখ যাহাঁই আস্থক না কেন তাহ 

তুচ্ছ করিয়া-_তাহা সহা করিয়া এ নামই জপ করিতে হইবে। ইহাই. প্রকৃত 
প্রারন্ষক্ষয়। যিনি নিত্য--সর্ধদ1 ভগবানের নাম লইয়! না থাকিবেন 

তাহার কোন কিছু ভোগ করিবার সময় কর্মক্ষয় না হইয়! বাড়িয়াই 
যাইবে । | 

এখানে ইহাও বল! আবশ্তক যে ছুঃখের প্রতীকার না করিয়া! সকলেই কি 
হবি হরি করিয়া থাকিতে পাঁরে না। সকলের জন্য ইহা নহে সতা কিন্তু 

হরি নামকেই প্রধান উষধ নিশ্চয় করিয়া প্রথম প্রথম অন্তরূপ প্রতীকারও 
করা দুর্বল মনুষ্যের কর্তব্য ক্রমে বললাভ করিয়! পূর্ণমাত্রায় হরিকে অবলম্বন 

করিতে হইবে। 

একাস্তভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই 2-- 

১। বাক্যকে মনে প্রতিঠিত করিয়া নাম করা। 

২| সকল দুখঃকালে প্রধানত: নামের সাহায্য গ্রহণ করিয়! 

কন্মক্ষয় করা। 

হে ভগবন! আপন আমাদিগের বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার 

নিকটে রাখিবার জন্যই কম্ম করাইয়া লউন ইহাই প্রার্থন]। 



না হইবার কারণ। 

এতদিনেও ত হইল না? কি করিলে তবে? সম্মুখে যে মহা 

বিপদের দিন আসিতেছে । 

যং যং বাঁপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেরবং। 

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তব্ভীবভাবিতঃ ॥ ৮৬ গীতা! 

মৃত্যকালে-_ এই দেহটি ত্যাগ করিয়৷ যখন যাইতে হইবে তখন 

ধে ভাবটি মনে উদয় হইবে সেই ভাবের দেহটি তোষায় ধরিতে হইবে। 

সেই ভাবে ভাবত থাকিতে বড় অভ্যাস করিয়াছিল বলিয়া মৃত্যুকালে 

চির অভ্যাসের ভাবটি যে দেহে অনায়াসে কাধ্য করিতে পারে সেই 

দেহটি তোমায় ধরিতে হইবে। 

একবার মানুষ দেহ পাইলে আর পশু দেহে যাইতে হয় না এই 

শ্িক্ষ। যাহার! দ্িতেছেন তাহারা জগতের অজ্ঞান বৃদ্ধির জন্তই জন্মগ্রহণ 

করিক়্াছেন। বেদ, শ্রুতি, স্থৃতি, বিচার এবং অনুভব সমস্ত দিয়াই দেখান 
যায় যে মানুষ হইলেই নিষ্কৃতি পাইলে না__মান্ুষের কাধ্য যে ধাঁরণাভ্যাসী হওয়া 

এবং যুক্তিমান হওয়া তাহা! যতদিন না হইতেছে তত'দন “যং যং বাপি ম্মরন্ 
ভাবং ত্যঙ্জত্যন্তে কলেবরং”»-_ মৃত্যুকালে যাহা মনে পড়িবে তাহাই হইতে 

হইবে। একজন বেশ ধর্ম আচরণ করিতেন-_কিস্ত অভাগ পাক! হইল 

কিনা তজ্জন্ত চেষ্টা ছিল না। লোকটির গঙ্গাজলে, গুরুর নিকটে, গঙ্গা! নারায়ণ 

ব্রহ্ম বলিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেই 

উহাদিগের গৃহে ভূতের ভয় হইল। কোথাও কিছু নাই হুঠাৎথ মাটির গৃহ চাল 

শুদ্ধ নড়ে, যেখানে সেখানে ইট পাটকেল পড়ে, সন্ধ্যার সময় মনে হয় কে 

যেন এঅন্ধকারে দীড়াইয়। আছে-- ইত্যাদি বহু অত্যাচার হইতে লাগিল। 

গৃহস্থ গুরুকে ডাকিলেন। গুরু সিদ্ধপুরুষ। গুরু কারণ নির্দেশ করিলেন। 



না হইবার কারণ ৩৩৭ 

মৃত ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
গুরু মৃত প্রেতের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছিলেন তাহার প্রেতত্ব 

ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন “গঙ্গাজলে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়৷ 
তোমার মৃত্যু হইল তথাপি এরূপ অসদগতি কেন হইল”? প্রেত বলিল, গঙ্গ। 
নারায়ণব্র্দ বলিবার পরে পলকের মধ্যে মনে হইয়া গিয়াছিল মলভাগ্ডে পড়িয়! 

আছি। অমনি মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইবামাত্র প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলাম । 
হে রমণীয় দর্শন ! বড় ছুঃ সময়ে আমর] জন্মিয়াছি | তুমি ভিন্ন আমাদের 

বুদ্ধিকে যথার্থ সত্য পথে চালাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই। হে প্রভু! 
তুমি আমাদিগকে বেদাদি শান্ত্রবিশ্বীসী করিয়া উদ্ধার কর। বশিষ্ট, ব্যাস, 

মনু শঙ্করাদি মহাজনের বাক্য যেন আমরা যথার্থ ধারণা করিয়া যথার্থ 

বিচার করিয়! গ্রহণ করিতে পারি। বশিষ্ট ব্যাসাদির নাম যেন ভামরা পরম 

শ্রদ্ধার মহিত করিতে পারি। ভাবশুদ্ধির অভাবে প্রক্কৃত শ্রদ্ধার অভাব। 

গ্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে আমাদের কর্প্রচেষ্টা মৃতপ্রায় । ফলে নানারপ সন্দেহ 

এবং নৈরাশ্ঠ আপিয়। জীবনকে অন্ধকারময় করিয়৷ তুলিয়াছে। 

বলিতেছিলাম মৃত্যুকালে মনে যে ভাবটি উঠিবে যদি আমাকে তদনুকুল 
যোনিতে ভ্রমন করিতে হয়--তবে অভ্যাস পাক না হওয়! পর্য্যস্ত আমি 

নিশ্চিন্ত হইব কিরূপে ? 
এক এক জন এক এক রকম তুষ্টি লইয়৷ বসিয়া আছেন । কেহ বলিতে 

ছেন,গুরু বলিয়াছেন যে আমি মুক্ত-_-আমাকে জার জন্মাইতে হইবে না। ইহাই 

আমার তুষ্টি। কিন্তু গুর এঁ'কথা বলিয়৷ আমার করিবার কর্ম দিয়াছেন 
_ এ কর্ম এই জন্মেই শেষ করিতে হইবে। কর্ম করিয়া কর্মের পরাবস্থা 
লাভ করিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যাঁয়। কিন্তু গুরু আজ্ঞা শুনিলাম 

না--আজ্ঞামত কর্ম করিলাম না, গুরুর কাছে একবার পা! টিপিয়া, পাঁয়ের 

ধুলা লইয়া-গুরুকে কিছু বলিতে না দিয়া (পাছে কাজ করিতে বলিয়া 
ফেলেন ) আপনিই জাগে ভাগে বলিলাম-_বাবা আর আমায় জম্মাইতে হইযে 

না। গুরু আর কি বলেন একটু হাসিলেন। শিষ্য ভাবিলেন--মৌনং সম্মতি 

লক্ষণং | তবে আর কি! বাবা বলিয়াছেন। ঠিক হইয়া গেল আর জন্মাইতে 
হইবে না। 9 

ইহারই নাম গুরুর সহিত কপটতা কয়া! গুরু ষে কাঁধ্য দিয়াছেন থে 
মন দিয়াছেন, ষে ইষ্ট দেবতা দ্েখাইয়] দিয়াছেন, যে নাম ধরাইয়। দিয়াছেন, 

তাহাই জীবন্ত তিনি। সর্বদ] আমার হৃদয়ে রাখিবার বস্ত। এ নাম যখন 



৩৩৮ উত্সব। 

এক ক্ষপের জন্তও আমার ভুল হইবে না, শয়নে, স্বপণে, জাগ্রতে, ভ্রমণে এক 

মুহূর্তের জন্যও যখন শ্রীগুরু ভুল হইবে না, যখন সর্বদ1 অন্তরধ্যামীকে লইয়। 

আমি থাকিব-যখন নানারপে শত গোলমালের অবস্থায় পড়িয়াও আমি 
আপনাকে আপনি পরীক্ষ/ করিয়] দেখিব যে নাম ভুলি নাই, মন্ত্র ভুলি নাই, 
কুটস্থবিহারীকে ভুলি নাই- পুনঃ পুনঃ দণ্ডে দণ্ডে আত্মপরীক্ষা করিয়া যখন 
জানিব ঠিক হইয়াছে, তখন সানন্দে দেহক্ষয়ের জন্ত অপেক্ষা করিব । 
কেননা তখন মন্ত্রবপী, নামরূপী শ্রীগুরু আমাকে সর্ববদ! আশ্বাস দিয়! বলিতে- 

ছেন, ভয় নাই, আমিই তোমাকে উদ্ধার করিব” । রামপ্রসাদ ইহা! করিয়া 

ছিলেন তাই প্রাণ প্রয়াণ-সময়ে দুরন্ত শমনকে নিকটে আসিয়] হাত বাড়াইতে 

দেখিয়াও ভয় পান নাই । মহিষগলঘণ্ট। শুনিয়াও__মহিষ!রূঢ় বিকটাকার 

কৃতান্তকে দেখিয়াও বলিতে পারিয়াছিলেন “তিলেক ড়া ওরে শমন আমি 
ব্দনভরে মাকে ডাকি | তবে তারা নামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় 

রাখি ।” তাই অন্ত সাধক জোর করিয়া বলিয়াছিলেন “শমন তুমি এসন' 
এখানে, মাযদি তা শুনে তবে অপমানের বাকী রবে না।” হরি! হরি] 

তুমি কি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ ? পরীক্ষা করিয়া! কি দেখিয়াছ 
মৃত্যুর মতন যে নিদ্রী তোমাকে নিত্য আক্রমণ করিতেছে, সেই নিদ্রাকালে 
তোমার অবস্থা কি হয়, ছি ছি আত্ম প্রতারণা আর করিও না! এস এস 

একবার আত্মপরীক্ষা করি এস। 

কৈকি গিয়াছে? কেহ নিন্দা করিলে না হয় চুপ করিয়৷ থাকিতে 
পারি--কিন্ত মনের মধ্যে কি কিছু গর গর করেনা_একটু প্রশংসা করিলে 
মনটা কেমন কেমন একটু বেশ লাগে না? নিজের মতের বিপরীত কথা 

বলিলে কি কিছু হয় না? যদ্দি তাই হইল তবে প্তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী”, 
মুখেই আওড়ান হইয়াছে_হয় নাই কিছু। কিরপে হইবে? সাধনা 
অভ্যাস হইল কৈ? শ্রীগুরু বলিয়া! দিলেন, ব্রাক্ষমুহূর্তে উঠিয়াই একবার স্মরণ 

করিও-_ব্রদ্মমেতি মাং মধুমেতি মাং- ইত্যাদি ইত্যাদি-_নিদ্রাভঙ্গ হইলেই 
প্রথমে প্রার্থনা করিও হে গুভূ! হে জগনাথ ! হে মন্নাথ! হে প্রণতপাল! 

হে দীনদয়াল! আমি তোমায় কাছে যাইতে পারিলাম ন'--আমি তোমাকে 
পাইতে্পারিলাম নাঁ_হে প্রভু ! হে দয়াময়! তোমার কাছে যাইবার শক্তি 

আম নাই--আমি কি করিব? তুমি প্রভু আমাকে প্রাপ্ত হও_-তুমিই 
্রহ্ম, তুমিই মধু-_তুমিই মধুময় ব্রন্গ__তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও-_পতিঢরব 



না হইবার কারণ । ৩৩৯ 

জায়াং_-পতি যেমন জায়।কে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হও । 
শ্রীণ্তরু বলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালে এই প্রার্থনা প্রথমেই কর, করিয়। বল, হে 

প্রাণেশ্বর ! আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্য! পর্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত 

পর্য্যন্ত যে যে কাধ্য করিব, সেই সেই কর্ম ও তত তৎ কর্ম ফল তোমাতেই 
অর্পণ করিতেছি- আমার সমস্ত কর্মই ভোমার দ্বারা কৃত হইতেছে এই বোধ 

আমার যেন হয় তবেই আর কোন কর্মে আমার অহংবোধ থাকিবে না। 

এস এস নিত্য ইহ ম্মরণ করিয়। আলম্তবর্জিত হইয়। প্রাতে, মধ্যান্ছে, সন্ধ্যায় 

মধ্য রাত্রিতে নিত্য কর্ম অভ্যাস করি | বলিতে পার বহুদিন ধরিয়া ত চেষ্টা 
করিতেছি-_অভ্যাস হইল কৈ? যেদিন সময়ে কার্ধ্য হয় না, সে দিন মনে 

হইল কৈ-আজধে সময় মত কর্ম করিতে পারিলাম না, কোন মুখে 

তোমার কাছে যাইব? এখনও যে, যে দিন সন্ধ্য। বাদ থাকে সে দিন বড়হর্ষে 

বলিয়া! ফেল যে আজ আর সন্ধ্যা নাই। কৈ যেদিন সন্ধ্যানাথাকে সেদিন ত 

প্রাণ কেমন করে না? আজ তোমার আজ্ঞা মতই তোমাকে ডাকিতে পাঁইব 

না এই বলিয়! ক্লেশবোধ হইল কৈ? তোমাকে ডাকাই আনন্দ-_-তোমাঁকে 
বিধি পুর্ব্বক না ডাকাই ক্লেশ। কৈইহা হইল? যতদিন ইহা না হইতেছে 
ততদিন কোন অভ্যাস পাক! হইল না বুবিও। এক দণ্ডও তোমায় ছাড়িয়। 
থাকাই আমার মৃত্যু, ইহ! যতক্ষণ না বেধ হইবে ততদিন ধারণাভ্যাসী বা 
যুক্তিমান কিছুই হওয়া! গেল না। | 

এখন এস একবার বিচার কর-_-এখনও কেন বলিতে হয় “কভু হয় কু 

হয় ন”--যাহাঁতে ইহ! আর ন1 বলিতে হয়-__যাহাতে অভ্যাস ঠিক হইয়। 

যায়__কিরূপ প্রতিকার করিলে আনন্দে ছুটিয়া গিয়। তোমার কম্মমন করিতে ইচ্ছ। 
করে, তাই একবার আলোচনা করি এস। 

বালক হও ব1 ছাত্র হও; সধবা হও বা বিধবা হও, ব্রাঙ্গণ হও ব1 ক্ষত্রিয় 

হও, বৈশ্ঠ হও বাঁ শৃদ্র হও, গৃহী হও বা অন্যাসী হও-_তুমি যাহাই কর কেন 

না-_যে কার্য্যেই না কেন ব্যস্ত থাক-_ভগবানকে ডাক বা ভগবান লইয়! থাক 
তোমায় অভ্যাদ করিতে হইবে-_নিতাস্ত স্থল সাংসারিক কাধ্যের প্রতিবিরাম 
কালে তোমায় সর্বদা করিবার কর্ম্মটিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যত দিন 
না সর্বদা করিবার কর্মাটি তোমার আয়ত্ব হইয়! যায় ততদিন তুমি কিছুতেই 

নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না জানিও। সর্বসা করিবার কর্ম্মটি পাকা অভ্যাস 

না,হওয়ী পধ্যস্ত যদি মনে কর আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না,তবে তুমি ভীষণ 
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প্রতারণায় পড়িয়া রহিয়াছ মনে করিও | এই সর্বদা করিবার কর্মাটি 

অধিকারীভেদে কাহারও পক্ষে জপ, কাহারও পক্ষে ধ্যান, কাহারও পক্ষে 

আত্মবিচার, কাহারও পক্ষে সমাধি । | 

এই জপ, ধ্যান, আত্মবিচারই আবার প্রাতে মধ্যান্কে সন্ধ্যায় ও মধ্য- 
রাত্রের নিত্যক্রিয়া | এ চারিটি নির্ধারিত সময়ে ত বিধিপূর্বর্বক সন্ধ্যা আহ্ছিক 
ক্রিয়াদি করিবেই তন্তিনন সকল সময়ে নাম জপাদি করিতে হইবে 

এত দ্দিন করিতেছ তবুও যে হয় ন! তাহার কারণ আছে। এ যেভাবিয়' 

রাঁখিয়াছে এত জপ করিলেই আমায় পাওয়া হইবে_-এত জপ ত করিলাম 

আজও ত কিছুই হইল না, কোন আনন্দ ত পাইলাম নাঁ-কাল কিন্ত এই 
জপ করিয়াই বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম, এই ফলাকাঞ্ষায় লক্ষ্য থাকে 

বলিয়! তোমার কোন সময়ে হয়, কোন সময়ে হয় না। আনন্দ পাঁও বলিয়! জপ 
করিতে যাও-_-আনন্দ পাওন] বলিয়া করিতে ইচ্ছ! করে না এ ভাব যতদিন 

থাকিবে ততদ্দিন তোমার কিছুই হয় নাই । 

প্রাতে, মধ্যান্কে, জন্ধ্যায়, ও মধ্য রাত্রে যে তোমায় ডাকিতে যাই তাহা 

কোন প্রাপ্তির আশায় নহে, কেবল তোমার আজ্ঞ। বলিয়া_তুমি করিতে 

বলিয়াছ বিয়া যাই। আমি যে জপ করিয়াই তোমায় পাইব ইহু। দুরাশা 

মাত্র। জপ কেমন করিয়া করিলে হয়, ক্রিয়া কিরূপ করিলে ঠিক ঠিক হয়, 
কেমন করিয়] সন্ধ7 করিলে সন্ধ্যা কর] হয় তাহ] তুমি বলিয়া! দিয়াছ কিন্তু 

তথাপি আমার হইতেছে নী । আমার শক্তিতে ইহ! ঠিক মত হইবে না। তোমার 

আজ্ঞা বলিয়া! আমি করি, হে প্রভু! আমি তোমার আজ্ঞা! পালনে প্রাণপণ 

করিব, যেমন করিয়া! করিলে হয়, তুমিই করিয়া দিও। এই প্রাণে সময় মত 

ক্রিয়া করিলে দয়!ময় দয়া করিবেনই। নিশ্চয় করিবেন ইহা তিনিই 

বলিয়াছেন। 



গোঁনাই-এর করচ। 
(১) 

সত্যানন্দ--কিরে টিকা চক্ষে এখনও জল- চক্ষু ফুলিয়াছে। কি 
হইয়াছে রে? ্ 

হরিহরানন্দ-_ভাই! শাবি বড় ছুংখী- আমার বড় যাতনা । মনের কষ্ট 
কিছুতেই যায় না । 

সত্যানন্দ__কি হইয়াছে বলনা? খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট হইতেছে? 

হরি--তা নয় ভাই-__আমার মনের যাতনা। আমি কিছুতেই স্থুখ পাই 

ন1। বর্ণাশ্রম ধর্মেরআজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা করি । এতদ্দিন ধরিয়া করিতেছি কিন্ত 
কিছুই ত হইতেছে না। সব ছাড়িয়া ধাহার আশ্রয় লইলা'ম হায় ! তিনি ত 

আমার দিকে চাহিতেছেন ন। | 

সত্য- দেখা দিতেছেন না? 

হরি_ বিশ্বাস করি তিনি হৃদয়ে আছেন-__সর্বত্র আছেন। তার জন্ত খষি 

ছন্দ দেবতা_-ন্টাসাদি ধ্যান-_মানস পুজা মন্ত্র জপ-_-কত গ্রহণে কত পুরশ্চরণ 

--এই সবে তাহাকেই ডাকি কিস্ কোন সাড়াত পাই না| গুনি তিনি 

পসর্ববাঙ্গে সুমনোহরং” শুনি তিনি *শিরসি পদ্দনথাৎ সর্ব্ব সৌন্দর্য সারম্” 

মস্তক হইতে পদ নখ পধ্যন্ত তাহার সমস্তই সুন্দর-_কস্ত তাহাকে দেখিলাম 

কৈ? এক ক্ষণের ওন্য যদি দেখিতাম-_-তবে ত সেই রমণীয় দর্শনের আকর্ষণে 
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আকুষ্ট হইয়া থাকিত, আর বাহিরে আসিতে, পারিত ন1। 
ভাই ! দিনের পর দিন যাইতেছে-_.আমি করিতেছি কি? বুঝি আমার কিছুই 

হইল নাঁঁ_-আমার জীবন বড় ভার বোধ হইয়াছে । হুরিহরাননদ কীিয় 

ফেলিল। 

চক্ষের জলের কোন্ ধর্ম আছে বল!যায় না। সত্যানন্দের গ্রাগও ব্যাকুল 

হইয়া! উঠিল। সত্যানন্দ প্রাণের সরল কথা শুনিয়া! দেখল কি যেন একটা 

চক্ষের পরদ। সরিয়! গেল। 

সত্যানন্দ বলিতে লাগিল-_ ভাই আমিও ত জ্ঞানের জন্ঠ অনেক কিছু করি 
কিন্ত আমার অবস্থাও ত তোক্বারই মত। আমিও ত নকল অবস্থান *সমান 



৩৪২ উৎসব । 

থাঁকিতে পারি না। ছুঃখে অনুদ্িগ্রমন, সুখে বিগতম্পূহ ত হইতে পারিলাম 
না। 

সত্যি কি মিথ্যা কি ইহার বিচার ত প্রত্যহ করি কিন্ত মিধ্যাকে তাড়াইয়! 

দিয়া সত্য লইয়! থাঁকিতে পারি না। আমি দেহ নই ইহাও যেমন অনুভবে 
আসে না সেইরূপ আমি আত্ম ইহাও অনুভবে আসে ন1। দেহট! আমি যদি 
নই তবে দেহের কষ্টে আমার যাতনা অনুভব হয় কেন? মিষ্ট অমিষ্ট বোধ ত 

বিলক্ষণ আছে । আমি খাই আমি চণি আমি করি ইহার বোধ ত সর্বদাই 
ছে | আমার হাত আমার পা আমার চক্ষু আমার কর্ণ ইহাও বেশ বোধ হয়। 

তবে আমি আত্মা হইয়া থাকিদাঁম কৈ? বুঝি আত্মা সর্বব্যাপী আত্ম! সর্ব 
শক্তিমান্ কিন্তু ইহা ত অনুভূতিতে আমে না। আমি দ্রষ্টা দেহ দৃগ্ত এই বোধ 
হাঁরাইয়! শুধু দর্শন জ্ঞানে ত স্থিতি হইল না? বাহ ত ভুলিতে পারিলাম ন1। 

মন আত্মাতে একাঁগ্র হইল কৈ? আত্মাতে ডুবির আত্মভাবে জগৎ ভূলিলাম 

কৈ? ধনাগম তৃষ্ণাতে বিতৃষ্ণ। ত আনি, নিজ কর্মে যাহ! লাভ হয় ব1 ন1 হয় 

তাহাতেই ত চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করি। কেহই আমার নয়, কেহই 

আমার সঙ্গে যাইবে না_-এক আত্মা ভিন্ন অপর কেহই নাই। তাইত ভাবি, 
সমস্তই মায়] সমস্তই মিথ্যা তাহাঁওত ভাবি । কিন্তু শক্রতে মিত্রে সমচিত্ব হইলাম 
কৈ? সর্বত্রই আত্মাকে দেখিয়া মায়া উড়াইয়! দিতে পারি কৈ? গুরোরজ্ঘি পদ্মে 
মূন সর্বদা লাগিয়া ত থাঁকে নাঁ_সর্বত্রই আত্মা আছেন-_সব দেখিয়া ইহাত 

স্মরণে আসে না_সকল মানুষে সকল জীবে একমাত্র তিনিই ইহা ত সকল 

সময়ে মনে আসে না রাগ দ্বেষও্ত যায় না, যদিযাইত যদি জলে স্থলে 

সর্বত্র সকল মানুষে বিষ্ণই দেখিতাম তবে এত সমালোচনা আসিত কিরূপে ? 
--এই. ত আমার অবস্থা । শাস্ত্র কথ ত অনেক শিখিলাম, লোককে ত কত 

শান্্কথা! বলিলাম কিন্তু আমি ভূবিয়৷ থাকিলাম কৈ? আত্মধ্যানে নিরম্তর 
থাকিতে পারিলাম কৈ? তোমার মত আমারও ত ছুঃখ। তুমি সরল আমি 
কপটতার আবরণে লোকের কাছে সব টাকিয়া রাখি। বিচার করি বটে 

কিন্তু সত্য বস্তু ত সর্বব্যাপী রূপে সর্বশক্তিমান রূপে অনুভবে আসে 
না। কিন্তু ভাই ছুঃখ করিয়া কি হইবে? ছুঃখের প্রতীকার যাহাতে হয় 
তাহাই করি এস। | 

সভ্যানন্দ__দীক্ষা্ডর শিক্ষাগ্তরু সকলেই ত গত হইয়াছেন। ধাঁহাঁর কাছে 

এক অক্ষরও পিখিয়াছি তাহাকেই গুরু বলিয়া মান্তও ত করি কিন্ত মোক্ষগুর্ 
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নিশ্চয়ই আছেন। দীক্ষার ব্যাপারে শান্ত্রবাকাও শুনি-_গুরুর স্পর্শমাত্রে-_-গুরুর 
কপাকটাক্ষপাতে সমস্ত দুরিত ক্ষয় হয়- দর্শন মাত্রেই জ্ঞানের সঞ্চার হয়। 

হরিহরানন্দ_কোন শাস্ত্রে এই সব পাইয়াছ ? 
সত্যানন্দ__গুরোরোলোকমাত্রেণ ম্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সগ্ভঃ সংজ্ঞা 

ভবেজ্জস্তো দীক্ষা স1 শাস্তবীমতা। তন্ত্র শাস্ত্রে ইহা! নাই। 
হরিহরানন্দ-_-এস ভাই, এই মোক্ষগুরুর সন্ধানে বাহির হই এস। 
সত্যাননদ-__ইহাই আমাদের কর্তব্য আমি কিন্তু গুরু চিনিব বাজাইয়া 

লইয়া। তুমি গুরু চিনিবে কিরূপে ? 
হরিহরানন্দ_ভাই, যিনি আমাকে আকর্ষণ করিবেন তিনিই আমার শুরু 
নিশ্চয় হইয়া গেল। ছ্ইজনে মোক্ষগুরুর সন্ধানে বাহির হইলেন । 
উভয়েই গঙ্গাতীর ধরিয়] চলিয়াছেন। ছুই দিন কাটিয়া গেল। যেখানে 

যাহা জুটিতেছে তাহাতেই ক্ষুনিবৃত্তি করিয়া দুইজনে চলিতেছেন। সত্যানন্দ 
কতকটা অগ্রে গিয়াছেন। হরিহরানন্দ বড় আনমনা । হঠাৎ তিনি অনুভব 
করিলেন কে যেন তীহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন 
কাটাগাছে তাহার কাপড় জড়াইয়া গিয়াছে । হরিহবাঁনন্দ সেইখানেই বসিয়া 
পড়িলেন। | 

সত্যানন্দ কতকদূর গিয়া পশ্চাঁৎ ফিরিয়া দেখিলেন হরিহর নাই। তিনি 
ফিরিলেন। কতকদূর আসিয়া দেখিলেন হরিহরানন্দ চক্ষু মিমীলিত করিয়। 
বসিয়া আছে। নিকটে আমিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে এখানে বসয়া 
কেন। 

হরিহরাণ্না_ আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি--যিনি আমায় আকর্ষণ করিবেন 
তিনিই গুরু। কাঁটাগাছরপে গুরু আমায় আকর্ষণ করিয়াছেন । 

সত্যানন্দ অনেক বুঝাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল ন!1 দেখিয়া! তিমি চলিয়। 
গেলেন। 

বেলা ছুই প্রহরের সময় ঝড় উঠিল। বন্ত্রসহ কীটাগাছট উড়িয়া গঙ্জাতীরে 
পড়িল। হরিহুরানন্দ সেইথানেই আসন করিলেন । দিনের পর দিন কাটিতে 
লার্গিল। ক্রমে বু লোক জুটিতে লাগিল। লোকে বহু প্রকার রোগ লইয়! 
আসিতে লাগিল। হুরিহরানন্দ কথা বন্ধ করির্নে। কিন্তু রোগের উপশমের 
জন্ত গুরুরূপী কাটগাছের তলা মাটি লইয়া বলিয়! দিতেন ইহাই মাখ্/ইয়া 
দাও রোগ সারিবে। বহু লোক এইভাবে আরোগ্য লাভ করিল। হুরিহরানন 
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মৌনী বাবা হুইয়া গেলেন। বহু প্রকারের সেবা জুটিতে লাগিল। হরিহরানন্দ 
সামান্ত কিছু গ্রহণ করিয়! সমস্তই বিলাইয়! দিতে লাগিলেন। 

ক্রমে গাছ বেদীতে উঠিলেন এবং লতাপাতা দিয় সামান্ত এক আশ্রম প্রস্তত 

হইল। সাধুর নাম কিন্ত চারিদিকে ছড়াইয়' পড়িল। আর বহু রোগও উপশম 
প্রাপ্ত হইল | 

সাধুর আশ্রমের অনতিদূরে এক রাজবাটী। রাজ। বাহাছুরের দেওয়ান 
একদিন সাধুর নিকটে আসিলেন। রাজার একমাত্র কণ্তার অতি কঠিন 
পীড়ার কথ। জানাইলেন এবং যিনি এই কন্তাকে আরোগ্য দান করিতে 
পারিবেন তৎসন্বন্ধে রাজার সঙ্ক্ন জানাইলেন । 

হরিহরানন্দ দেওয়ানজীকে গুরুরূপী গাছের তলার মাঁটী দিয়] বলিয়! দিলেন 
তিন দিন ধরিয়া মাটি একবার করিয়া মাথাইবেন। দেওয়ানজী বিদায় 

গ্রহণ করিলেন। তিন দিন ওঁষধ ব্যবহার করিতে রোগ আরোগ্য হইল। 
কিছুদিনের মধ্যে রাজকুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। দৈবই বল-_-ওঁষধ উপলক্ষ্য 

মাত্র। 

রাজা, রাণী ও রাজকুমারী সাধু দর্শনে আসিলেন। সকলে প্রণাম 

।করিহেন। রাজকুমারী বিশ্মিত হইয়া পুন: পুনঃ সাধুকে দেখিতে লাগিলেন । 

হরিহরানন্দ যুবক-_সথপুরুষ। 

র।জারাণী প্রতিজ্ঞা জানাইলেন | হরিহরানন্দ রাজকুমারীকে বিবাহ 

করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন ন1| 
রাজার বাটি হইতে সাধুর আশ্রম পর্য্যন্ত প্রাচীর বেষ্টিত পথ প্রস্তুত হইল। 

রাজকুমারী প্রাণভরিয়! সাধুর সেবা করেন। ক্রমে গুরুদেবের স্থন্দর এক 

মন্দির হইল এবং আশ্রম এক প্রাসাদে পরিণত হইল | রাজকুমারী হরিহর'- 

নন্দের নিকটেই থাকিতে লাগিলেন। রাজা রাণী যখন তখন আসিতে 

লাগিলেন । 

কিছু দিন এই ভাবে কাঁটিল। সাধুর নাম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইল । 
_. সত্যানন্দ বহু দেশ ঘুরিলেন। সন্কল্প ছিল গুরু বাজাইয়! লওয়া হইব। কিন্ত 

কোন্  গুরুই বাজিল না । তিনিও সাধুর সংবাদ পাইলেন এবং দেখিতে 

আঁসলেন- আসিয়! দেখিলেন হরিহরানন্ন। 
হরিহরানন্দ সমস্তই বলিলেন | সত্যানদ্দ তীহার গুরুকে দ্বেখিতে 
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চাহিলেন। হরিহুরানন্ন মন্দিরের মধ্যে গঘুজ দেখাইলেন গুরু ইহার ভিতরে 
আছেন। 

সত্যানন্দ_দেখাইতে পার? 
হরিহরানন্দ কতকক্ষণ নির্বাক রহিলেন, শেষে বলিলেন তিন দিন পরে 

দেখাইৰ। 
জত্যানন্দ স্থান ত্যাগ করিলেন । হরিহরানন্দ কাদিতে কাদিতে তাহার 

নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহার চরণ ধরিয়া তাহাকে বলিলেন-_ভাই ! তুমি 
যাইবার পরে মন্দির মধ্যে শব্দ শুনিলাম--রে অবিশ্বাসী-_-বল এখুনি দেখাইব। 
সঙ্গে সঙ্গে গন্ুজ ভাগ হইয়া গেল। ভাই! তোমার কৃপায় আমার গুরুদর্শন 
হইল চল আমার গুরু দেখিবে চল। 

উভয়ে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কি সুন্দর তেজোময় মুক্তি । 

দয়মানদীর্ঘনয়নে করুণ। উছলিয়া পড়িতেছে | লাক্ষারসাদ্র চরণ যুগলে 

পতিত হইয়] মানস ভ্রমর আর উড়িতেই চাহিল না। 
উভয়ের মনোবাঞ্চ। পুর্ণ হইল। কিন্তু সত্যানন্দকে এক বৎসর আশ্রমে 

বাস করিয়! ব্রহ্মচধ্য করিতে হইল। বংসরান্তে গুরু কৃপা করিলেন। 

ৃ (২) 

এক দিগ বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষ জয় করিয়৷ বুন্দাবনে আসিয়াছেন। 

সনাতন প্রভৃকে জয় করিলেই তাহার জয় কার্ধ্য শেষ হয়। গোস্বামী তাহার 

অভিলাষ শুনিয়া তাঠাঁর পত্রে লিখিয়া৷ দিলেন “পরাস্ত হইলাঁম”। রূপ প্রভুও 

সনাতন প্রভুর হস্তাক্ষর দেখিয়া লিখিয়৷ দিলেন “পরাস্ত হইলাম”। বাকী 
রহিলেন জীব গোস্বামী | 

জীবের নিকটে গিয়৷ দ্বিগবিজয়ী বাসন! জানাইলেন। জীব শুনিয়াছেন 

রূপ সনাতন প্রতৃদ্বযমকে বিন! বিচারে দিগ বিজয়ী লিখাইয়া লইয়াছে “পরাস্ত 

হইলাম”। জীবের ইহ! সহা হইল না। জীব বিচারে দিগ.বিজয়ীকে পরাস্ত 

করিয়৷ তাহার জয় পত্র ছিড়িয়! ফেলিলেন। দিগ._বিজয়ী রূপের কাছে নালিশ 

করিলেন। রূপ জীবকে ডাকাইলেন | জীবের উদ্ধত স্বভাব দেখিয়! বন 

তিরস্কার করিলেন আর বলিলেন আর আমার নিকটে আসিও না আমি 
তোমায় আর দেখা দিবনা। 

জীব বড় ব্যাকুল হইলেন । গত্যন্তর ন1 দেখিয়া! সনাতন প্রভুর গরণাপন্ন 
হুইলেন-_-চরণে পড়িয়া রহিলেন। সনাতন আশ্বাস দিলেন--আর ্বুপকে 

তাকাইলেন। 



৩৪৬ * উত্সব 

রূপ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন কি আজ্ঞা হয় । 

সনাতন-_রূপ উপবেশন কর। আমি ডাকিয়াছিলাম__বৈষুবের কর্তব্য 
কি তোমার নিকট শুনিতে । 

রূপ--আজ্ঞে--প্রভুর নিকটেই শুনিয়াছি, নামে রুচি আর জীবে দয়! ইহাই 
বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য । 

- জীবে দয়া প্রধান কর্তব্য শুনিলাম, রূপ তবে হয়না! কেন? 

রূপ বুঝিলেন--প্রণাম করিলেন । জীবকে ক্ষমা করিয়া আদর করিলেন। 

( ৩) 

.অলকাপুরের জমিদার খুব বড়লোক | ধনে মানে যশে সৌন্দর্যে বিগ্থায় 

লক্ষ্মী সরন্বতী এক সঙ্গে বাধা। দোষের মধ্যে মুখটি একটু খারাপ । যা” তা' 
বলিয়া বসেন। তিনি প্রায়ই গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াই 
থাকেন। নিজেও ব্রাহ্মণ এবং খাঁওয়াইতেও তাঁহার খুব একটা আনন্দ দেখ] 

যায়। বয়স বেশী হইয়াছে, বিস্তর ব্রাঙ্ষণ আসিয়াছেন, সকলকে বলিতেছেন-_ 
“দেখ বাপু,” তোমাদিগকে খাওয়াইবার জন্য আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি, যদি 
চিড়ে দই ফলার কর তাহা হইলে ১২ টাকা দক্ষিণা পাইবে । আর যদ্দি লুচি 
মণ্ডী থাও তবে মিলিবে ॥* আনা দক্ষিণা। এখন কার কি মত বল। সকলেই 
এক বাক্যে বলিল আমাদের লুচি মণ্ডীয় কা্গ নাই, চিড়ে দইই ভাল আর 
এক টাকা দক্ষিণাই ভাল। পূর্বেই বন্রাছি ব্রাহ্মণ জমিদারের মুখটি খুরপ1। 

তিনি একেবারে চটিয়! উঠিয়া বললেন “* * * সব ব্রাহ্মণ, কিন্তু বুদ্ধি ষদি 
কিছু আছে। কেন, কারও মাথার কি এলনা, লুচি মণ্ডাও খাইব এক টাকা 
দক্ষিণাও লইব | তখন সকলে “হো? “হো? করিয়া হণ সয়! উঠিল এবং কহিল এ 

ঠিক, আপনি না হইলে পরামর্শ দিবে কে ? 

(৪ ) 

রাজা ও রাণীর একটা মাত্র মেয়ে পরমা সুন্দরী, পিতামাতার বড় আদরের | 
বয়স হইল পনর।| কিছুতেই বিবাহ করিবে না, সাধু ঘাট! তার এক রোগ।, 
বিশাল রাজ্য, বনভূমিও, স্থানে স্থানে অসনেক। চারিদিকে সখীরা ছিল, 

তাহান্নের উপর ছকুম ছিল, যেখানে এষ সাধু আসিবে জানাইবে! একদিন কে 

আসিয়া সংবাদ দিয়! গেল একটি চমৎকার অল্প বয়স্ক সাধু রাজ্যের দক্ষিণ সীমার 

কাননে আসিয়াছেন। এক গাছের তলায় আসন করিয়া থাকেন। গুনিবা- 



গেৌঁসাই-এর কড়চা । ৩৪৭ 

মাত্র রাঞ্জকুমারী অনেক রকম খাবার জিনিষ লইয়! সাধু দর্শনে চলিলেন। 
সেখানে গিয় প্রণাম করিয়া নান' প্রকার খাগ্ভ খাইতে দিলেন এবং বলিলেন 

আপনার জন্ত আমি এইখানে বেদী বীধাইয় দিতেছি, এবং আশ্রম করিয়। 

দিতেছি আপনি এই খানেই থাকুন । সাধু হাসিলেন, বনের মধ্যে সুন্দর 
বেদী বাধা হইল, সম্মূখে আশ্রম হইল, আর রাজকুমারী প্রতিদিন স্নান আহ্িক 

সারিয়। সুন্দর সুন্দর ফল মূল পুষ্প মালা সঙ্গে লইয়া আমিতেন আর সেবা 

করিয়া! চলিয়া! যাইতেন। একজন লোক দেখিল যে ইহাত বড় সহজ উপায়। 
সে মনে মনে জঙ্কন্প করিল ষে.সে৪ সাধু হইবে। যে পথে বাজকুমারী 
আসেন সেই পথের একধারে ভন্ম মাখিয়া লোটা চিম্টে লইয়।৷ নতুন সাধু 

চক্ষু মুদ্রিত করিয়! বসিয়া থাকেন। রাজকুমারী ফিরিবাঁর সময় ইহ] দেখিলেন, 
দেখিয়া সঙ্গিনীদিগকে বলিলেন ইহাকেও কিছু খাকার দিয়া যাস। সখীর! 
ছু চার খানা পোড়া রুটী দিয়া যাইত, সাধু তাহাই খাইতেন আর 

কি করিবেন। একদিন রাজকুমারী ভাল সাধুকে খাওয়াইয়া আসিতেছেন 
এমন সমকননতুন সাধু তাহাকে ডাঁকিলেন_এই শোন । রাজকুমারী আসিলেন, 

নৃতন সাধু বলিতে লাগিল-- এ তোমরা ক্যা ব্যবহার হায়, ওভি সাধু হাম ভি 

সাধু, উন্ক1 ওয়ান্তে তোফা তোফা মেওয়৷ ফল যাতা হ্যায় আউর হামার! 
ওয়াস্তে পোড়া রোট্টা | রাজকুমারী হীসিলেন এবং বলিলেন-__ওতো! রাঁজাতে 

লেড়ক হ্যায়, সব ছোঁড়কে সাধু বন স্থায়, আউর তুম ক্যা ছোড়া হায় বাবা! 

তোম্তো ছোঁড়া থুরপা, তোমার ওয়াস্তে পোড়া রোটী মিলেগা। রাজকুম।রী 

চলিয়া! গেলেন, নুতন সাধু বুঝিল, ভাগ্যই সব। খুরপা ছাড়িলে আর 
মিলিবে ক? 



ভক্তিকথা । 

শ্রীর।মায়ণে শবরী উপাখ্যান | 

(১) 

শ্রীভগবান্ ভক্তকে বলিয়াছেন-_*শ্রদ্ধাভূক্ অহমীশ্বরঃ*__আহ। ! ভক্তের 
শ্রদ্ধা ভক্তিই ভগবানের গ্রহণীয়। তিনি আরও বলিয়াছেন-_“সকৃদেব প্রসন্নায় 

তবাম্মীতি চ যাঁচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যে। দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম*-__যে 

একবারও “আমি তোমার হইলাম, প্র শমনভয়বারণ অতয় শ্রীচরণে শরণ 
লইলাম বলিয়া প্রার্থনা করে আমি তাহাকে অভয় দান করি, সর্বভূবের 

অভয় দান করাই আমার ব্রত” ক ইহাই দয়াময়ের আশ্বাসবাণী | লীলাময় 

প্ ভগবান, ্রীরামচন্জ স্বয়ং শ্রীলঙ্ষ্মণের নিকটে বলিয়াছেন_ +যাহ। কিছু 

আমাকে দিবে তাহা শ্রদ্ধাপুত হওয়1 প্রয়োজন, অশ্রন্ধার দান আমি গ্রহণ 

করি না,” কারণ “আমি শ্রদ্ধাভোজী উশ্বর-_ শ্রদ্ধয়োপহরেন্লিত্যং র্ধাভূগহ- 

মীশ্বরঃ৮ (অধ্যাত্বরামায়ণে-_কি ক্কিন্ধ্যাকাণ্ডে_-৪র্থ অধ্যায় ৩০ শ্লোক) | পরমেশ্বর 

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিতে ভক্ত অঙ্ভুনকে বলিয়াছেন-_-*শ্রদ্ধার দানই গ্রহণ করি, অশ্রদ্ধার 
দান অসৎ, উহা আমার গ্রহণীয় নহে--প্পত্রং প্ুম্পং ফলং তোয়ং যে মে 
ভক্ত্য। গ্রষচ্ছতি । তদহং ভক্ত্য,পহ্ৃতম নামি প্রষতাত্মনঃ ॥” ( গীতা ৯২৬) 

*“অশ্রদ্ধয়া ছুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ | অসদ্দিত্যুচ্যতে পার্থ! নচতৎ 

প্রেত্য নো ইহ” (গীতা-_-১৭।২৮।) শ্রদ্ধা ভক্তি পরমেশ্বরেরই মুস্তি 
বিশেষ তাই দৈত্যতাপিত দেবতাগণ শ্রীজগদগ্থাকে শ্রদ্ধারূপে দর্শন করতঃ 

স্ভতি নতি করিয়াছেন-_প্শ্রদ্ধ! সতাং, কুলজনপ্রভবস্ত লজ্জা ত1 ত্বাং নতাঃ ম্ম 

পরিপালয় দেবি ?” বিশ্ব | চণ্ডী, ৪1৪ “যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধ!রূপেণ 
সংস্থিতা। . নমস্তত্ৈনমন্তক্তৈ নমন্তত্তৈে নমো নমঃ ॥৮ চণ্তী। ৫৫২। শান্ত 

গ্রতিপান্ধ বিষয়ে বিশ্বাস মূলক দৃঢ় জ্ঞানই শ্রদ্ধা_“শাস্ত্ার্থেযু দৃঢ় প্রত্যয়ঃ 
্রন্া”। শ্মার্ভ ভট্টাচার্য কৃত শ্রা্ধিতত্ব *প্রত্যয়ো৷ ধর্ম কার্যেযু তথা শ্রদ্ধেত্যু- 
ফাহতা। নান্তিহ শ্রদ্ধধানস ধর্মন্ত্যে প্রয়োজনম্।” মহত্ধি দেব নবচন 
এই শ্রদ্ধা ধর্মের নূষ এবং ভক্তি জ্ঞানাদি লাভের পরম সহায়, তাই তগবান্ 
বলিয়াছেন-_*শরদ্ধাভুগ উমীশ্বরঃ | 



ভন্তি কথা৷ । ৩৪৯ 

প্রতি লীলাতেই এই কথ! বলিয়াছেন এবং এঁ সত্য স্বয়ং প্রতিপালন 

করিয়াছেন | ১ 

শ্রীরামায়ণের শবরী উপাখ্যানও প্রভুর পূর্বকথিত আশ্বাসবাণীর উজ্জ্বল 
ৃষ্টাস্ত সন্দেহ নাই। সীতা হরণ হইয়া! গ্রিয়াছে, দগ্নিতা বিরহ কাতর 
প্রভুরাম “রুদ্র” রূপে দন্ু কবন্ধের গ্রতি পা করিয়াছেন । 

শপ শিস ত ৩. পপ ৬৯ সত উপ আস্ত চে সাপ পপ শি হাল তত ০ তত পাশা পতি উপািশিপী জর 

বিভীষণ যখন রাগ র হ্ ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, তখন 

স্থগ্রীবারদদি সকলে শক্রত্রাতাকে আশ্রয় দিতে অমত করায় ভগবান বলিয়াছেন 
"অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতন ব্রতং মম।” বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কাকাও্ড। 
২৮২৩। রানলীলায় প্রহুর এই দর্ব ভূতা ভয় প্রদণুত্তি অতীব প্রকট! সম্পাতি 
জটাযু ইহারা পক্ষী, গুহণবরা অস্থ্যঙ্গ জাতি, হনুমান্ জাখবান্ বানর খ্ক্ষ 
জাতি, প্রভূ ইহাদের সকলকেই অভয় দিগাছেন। বিশেষতঃ মহর্ষি স্বরং 
দেখিয়াছেন--প্যানি ভূতানি নগরেখপ্যন্কদ্ধান গতানিব...........*ষানি 

' পশ্ঠন্তি কাকুস্থং স্থাবরাণি চরাণি। সর্ব্বাণি রাম গমনে নুর হি তন্তে পি। 

নোচ্ছাসম্তদষোধ্যায়াং হুল্্মমপি দৃণ্ততে । তির্ধগ ষোশিগ তাশ্চৈব সর্কে রাম 

মনুব্রতাঃ ॥ নগর মধ্যে অদৃষ্ত প্রাণিবর্গ, স্থাবর জঙ্গম তির্ষাগ যোনি প্রভৃতি 
সকলেই প্রভূ-রামের সঙ্গী হওয়ায় তখন অযেধ্য] মধ্যে জাঁর কোন প্রাণীকেই 

দেখা গেল না (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ১২২ মার্গের শেষ ভাগে 

দষ্টব্য) আহা ! তাহার যখন এত দয়া তখন তুমি আমিই পড়িয়া থাকিব? 

ইহ হইতেই পারে না। এস, এ চরণে শরণ লইয়া! বলি-__শিষ্যন্তেহহং শাধি 

মাং ত্বাং প্রপনম্ং” (১) পণ্করিিষ্যে বচনং তব” ॥ | 

১। পরমেশ্বর পিতৃমুর্তিতে বলিয়াছেন-_-“কৌন্তের ! প্রতিজানীহি ন মে 
ভক্তঃ প্রণগ্ততি 1” সীত1 আবার দয়াঁময়ী মাতা হইয়] বলিয়াছেন-__“বরদাহং 

স্থরগণা ! বরং যং মনমেচ্ছথ | তং বুণুধবং প্রযচ্ছামি*** | শ্রীচণ্তীবাক্য | 

১১৩৭.|  খষিও বলিয়াছেন__দ্তাঁমুপৈহি মহারাজ ! - শরণং পরমেশ্বরীং | 

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগ স্বর্গীপবর্গদা | শ্রীচণ্ী।- ১৩৫ আমিও কিন্ত 

গ্রতিদ্দিন তিন সন্ধ্যায় তাহাকে প্বরদে* “মাতঃ* বলিয়া ডাকি কিন্তু মা 

আইসেন কিন! সন্ধান করি না। আমি প্রতি সন্ধ্যায় “ধীমহি” বলিয়া 

বিশ্বূপে তাহার ধ্যানও করি, কৈ কিছুই' ত ৪ না| আহা |* আমার 

দিন কি রা যাবে? 
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কৰন্ধ প্রভুর কৃপায় শাপমুক্ত হইয়াছেন, এবং দিধ্য গ্ধর্্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া 
বিশ্বরপে-_রামকে স্তব করিয়াছেন, স্তবে তুষ্ট ভগবান্ তাহাকে বর দিয়াছেন 
“্যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্”--তুমি যোগিজন্তলভ্য আমার 

সেই পরমধামে গমন কর। .তাদৃশ বর প্রাপ্ত হইয়! গন্ধর্বরাজ প্রভু রামকে 
বলিলেন যে “ভক্তিমার্গবিশারদাশ্রমণ।” শবরী নামী: তাপসী আপনার 
পাঁদপন্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ পূর্বক এই পুরোবর্তী আশ্রমে বাস 
করিতেছেন। হে মহাভাগ! আপনি তাহার নিকটে গমন করুন, তিনি 

সকল কথাই আপনার নিকটে সবিস্তর ব্যক্ত করিবেন ।” 
লীলাময় ভক্তাধীন প্রভু রাম গন্ধব্বরাজের কথা অনুসারে শবরীকে কৃপা 

করিবার জন্ত তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । আহা ! ভক্ত ভগবানের মিলন 
হইল। গুরুভক্তিমতী ভক্তিপরায়ণা শবরী লক্ষণের সহিত রামকে দেখিয়াই 

সানন্দে আসন ত্যাগ পূর্বক প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন, আনন্দাশ্রপূর্ণ 
লোচনে স্বাগত সম্ভীষণ করিলেন এবং উত্তম আসনে শ্রীরাম লক্ষ্গকে 
বসাইলেন। পরম ভক্তি সহকারে শ্রীরাম লক্ষণের পাদপ্রক্ষালন পূর্বক সেই 
পবিত্র পাদোদক দ্বার! স্বীয় অঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন, পরে প্রভুকে পূজাদি 
করিয়। পাদোদক দ্বার! “শৰরী ভক্কিসম্পর। প্রাঞ্জলিব্ণ কামব্রবীৎ 1” 

ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি করপুটে শ্রীরামকে বলিলেন--“হে রতৃশ্রেষ্ঠ ! 
পূর্ববকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিতেন, আমি 

তাহাদ্দিগের শ্তশষা করিয়৷ বু সহন্্র বংসর এখানে আছি। সম্প্রতি তাহারা 
ব্্ষলোকে গমন করিয়াছেন। . যাইবার সময়ে তাহারা আমাকে বলিয়া 
গিয়াছেন যে-_প্বংসে | তুমি সমাধি অবলম্বন পূর্বক এখানেই বাস কর, 
সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসকুলের বিনাশ এবং খাষিগণের রক্ষার জন্য দশরথের 

পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়ঃছেন। ভক্তাথীন দয়াময় ভগবান্ তোমার এই 
পবিজ্র আশ্রমে আসিবেন--পআগমিষ্যস্তি তে রামঃ নুপুণ্যমিয়মাশ্রমম।» 

আমার গুরুগণের আদেশ এই যে-_পরাম লক্ষ্মণ আসিবেন, তুমি সেই প্রিয় 
অতিথিঘ্ধয়কে সমাদর করিয়। পুজা করিও__“স তে প্রাতগ্রহীতঃ সৌমিত্রি 

সহিতোহতিথিঃ। ? 
দয়াময়! রাম! আমার দয়াল গুরুগণ আরও বলিয়! গিয়াছেন যে 

-প্পাবরি | একার ্যানর্নিঠা। স্থিরা্ভব। যাবদাগমনং তত্ত তাবদ রক্ষ 
কলেবরম্॥” পু 
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“তুমি একাগ্র মনে রামধ্যানপরাযণ! 'হইয়! স্থির ভাবে অবস্থান কর, কদাচ 
অস্থির হইও না| গুড অবশ্তই আসিবেন। যে পর্যন্ত তিনি না আসেন সে 
পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়৷ থাকিবে ।” 

পহেরাম! আমি সেই গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া দিবানিশি সর্বদা 
তোমাকেই ধ্যানপূর্বক তোমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আজ তুমি 

আসিয়াছ, আমার গুরুব/ক্য সফল হুইল-_ 
“তখৈবাইকরবং রাম ] ত্বদ্ধযানৈকপরায়ণ]। 
প্রতীক্ষ্যাগমনং তেহস্ক সফলং গুরুভাষিতম্ ॥” 

শবরী ভক্তিগদগদ কে পুনরায় ভগবানকে বলিতে লাগিলেন “হে 
ভগবান! আমার গুরুগণও তোমার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই! হে 

অপ্রমেয় আত্মন্! আমি অতি মুঢা স্ত্রীজাতি এবং অতি নীচ কুলে আমার 
জন্ম। তোমার দাসগণের দাস তাহার, এইভাবে ক্রমে শত সোপানের পরবর্তী 

অন্ুদ্বাসের দ।সী ইইতেও আমি অধিকারিণী নহি, অতএব তোমার দর্শন 
আমার পক্ষে নিতীস্তই অসম্ভব । হে দাশরথে! তুমি বাক্য মনের অগোচর 
পদার্থ তবে কিরপে আমি তোমার দর্শন লাভ করিলাম! হে দেবদেব! 

আমি স্তব করিতে জানি না। কি করিব? পতিতপাবন তুমি নিজগুণ্রে আমার 

প্রতি প্রসন্ন হও-_ 

“তব সন্দর্শনং রান! গুরূণামপি মে নহি। 

যোষিম্মুঢাপ্রমেয়াত্মন্ হীনজাতি সমুত্তবা ॥ 

তব দাসম্ত দাসানাং শত সংখ্যোত্তরস্তব] | 
দাসীত্বে নাধিকারোহস্তি কুতঃ সাক্ষাৎ তবৈবহি.॥ 

কথং রামাদ্য মে দৃষ্ট স্তং মনোবাগগোচরঃ | 
_স্তোতুং নজজানে দেবেশ | কিং করোমি? প্রসীদ মে॥” 

গুরুবাক্যে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ আকুলতা, এইরূপ ধ্যাননিষ্া 
শরগাগতি বিনয়াদি না থাকিলে কি তাহাকে পাওয়া যায়? শবরী অকপট 
গুরুভক্তি বলে এ সবলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের দয় হইয়াছিল 

তাই সুপ্রসন্ন ভগবান্ শবরীকে ভক্কিযৌগের উপদেশ করিবা জন্ত বলিলেন__ 

পন্রীজাতি ব] পুরুষ, সঙ্জাতি ব। অসজ্জাতি ; প্রসিদ্ধ নাম! ব1 অপ্রস্তিদ্ধ নামা 

উত্তম আশ্রম অবলম্বী বা অধম আশ্রম অবলম্বী যে কেহ হউক না ফেন ভক্তি 
থাঁকিলেই আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে 
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শ্্রীত্বে পুংন্তে বিশেষে! ঝা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ | 
ন কারণং মদভজনে, ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥৮ 

প্রীভগবান্ এইভাবে ভত্তির পরম উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া, ভক্তিহীন 
সাধন ষে ব্যর্থ এবং *শ্রম এব কেবলম্__তাহাও বলিতেছেন-_ 

প্যন্তরদীনতপোভিব৭ বেদাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ | 

নৈব ত্রষ্টমহং শক্যোমদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥” 

য্দাঁন তপস্ত! বেদ-অধ্যয়ন যাহাঁই করিনা কেন, উহ1 ভক্তিশৃন্ত হইলে 

ভগবান্ দেখা দেন না, ইহাই তাহার শ্রীমুখের বাণী সুতরাং গ্রতি কার্ধ্যই 
ভক্তিশুন্ত হওয়! একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

শ্রীভগবান পুর্বোক্তভাবে ভক্তির 'উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য, অভক্তির 
নিক্ষলতা ও দোষ কীর্তন করিয়া ভক্তিমতী শবরীকে সংক্ষেপে ভাক্ত 

যোগের কথ বলিয়াছেন তাহ! এই -_- 

(১) সতাং সঙ্গতিরেবাত্র প্রথমং সাধনং স্ৃতম্। 

(২) দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ ভৃতীয়ং (৩) মদগুণৈরণম্ ॥ . 

(৪) ব্যাখ্যাতৃত্বং হদ্বচসাং চতুর্থ সাধনং স্থৃতম্। 

(৫) আচার্যোপাসনং ভদ্দে ! মদ্বুদ্ধ্যাহমায়য়া সদা ॥ 

পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ। 

(৬) নিষ্ঠা মপুজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্। 
(৭) মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গ সপ্তমমুচ্যতে। 

(৮) মদ্ভক্তঘধিক' পূজা, সর্বভূতেষু মন্মতিঃ | 
বাহ্ার্থেযু বিরাগিত্বং শমাদি সহিতং তথ1। 
অষ্টমম্, (৯) নবমং তত্ববিচারো মম ভামিনি।” 

ভক্তি সাধারণতঃ ছুই প্রকার সাধ্যভাক্তি এবং সাধন ভক্তি | যাহার দ্বারা 

ভক্তিলাভ হয় সেই উপায় সমুহই সাধন ভক্তি, উপরে উদ্ধৃত ভগবদ্বাঁক্যে 

সাধু সঙ্গ হইতে আরন্ত করিয়া তত্ববিচার পধ্যস্ত সাধন গুণে ভক্তিলাভের 

উপার, এইজন্তই এ সব বাক্যে 'সাধনং স্থৃতমূ, সাধনমীরিতম্*_-ইত্যাদ্দি বলা 
হইয়াছে ) এ সব উপায় রূপ সাধন দ্বার উপেয় সাধ্যে প্রেমস্বরূপ ভ্তির উদয় 
হয় তাঁই প্রভু নিজেই' বলিয়াছেন “ভক্তি সঞ্তায়তে প্রেমলক্ষণা” | 

 ঞ্র' প্রহলাদের গুরু ব্রদদর্ষি নারদ এই ভক্তির কথায় বলিয়াছেন ষে 

অনির্বচনীয়ং প্রেম ম্বরূপম্। মুকাশ্বাদদনবৎ।” নারদ ভক্তি সুত্র ৫১৫২। « 



ভক্তি কথা। ৩৫৩ 

ভগবৎংগ্রেমস্বরূপ এই ভক্তি অনির্বচনীয় পদার্থ, ভাষার দ্বারা উহ1 গুকাশ 
করা যায় না। এই ভক্তি বুঝাঁন যাঁয় না বটে, কিন্তু নিজে নিজে উহা! বুঝ" 
যায় যেমন মুকের বস্তরস আস্বাদন; থাক্ শক্তি বিহীন মুক ব্যক্তি বস্তুগত 
মধুরাদিরস স্বয়ং সুন্দর ভাবেই বুঝিতে পারে, কিন্তু রস কেমন ইহা! ষে 
কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, ভগবৎ প্রেমস্বরূপ1 এই সাধ্যভক্তিও ঠিক এরূপ, 
ভক্ত উহু! স্বয়ং বুঝেন, কিন্তু ইহার যথার্থ স্বরূপ অন্টের কাছে প্রকাশ করিতে 
পারেন না, ইহাই পূর্বোক্ত নারদভক্তিস্থত্র দ্বয়ের তাৎপর্ধ্য | 

এখানে প্রণিধানের বিষয় এই যে এ প্রেমস্বরূপাভক্তির লক্ষণ কি? 

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মানন্দকে অনেকে যেমন একই বস্ত বলেন তেমনি ভগবান্ এবং 

এই ভগবংপ্রেমস্বরূপা ভক্তি কি অভিন্ন পদার্থ? উহা “অনির্ব্বাচ্য “তবে 

অনির্ব্ধাচ্যত্বই কি উহ্থার যথার্থ লক্ষণ? বেদাস্তোপনিষৎ শাস্তে ব্রহ্দ বস্তকেও 

বহু স্থানে "অনির্ববাচ্য” বলিয়া ঘোষণা! করা হইয়াছে-_ 
(১) যতো বাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ। কৃষ্ণযভুর্বেদীয়, 

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২৯ | 

(২) ন তত্র চক্ষু এগঁচছছতি ন বাগ গচ্ছতি ন মনঃ| সাঁমবেদীয় 

কেনোপনিষৎ।১1৩ হইতে ৮ মন্ত্র। 
(৩) নৈব বাচান মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষ্ষা। কৃষ্ণযভূর্বদীয়- 

কঠোপনিষৎ। ২৩১২ 

উদ্ধত বেদবাক্য সমুহের তাৎপর্য এই যে “বরন্ববস্ত পরমাঝ্ী-_বাক্য এবং 
মনের অগোচর” ' শবরীও শ্রীভগবান রামচন্দ্রকে “ত্বং মনোবাগ গোঁচরং” 

বলিয়াছেন । বাক) এবং মনের দ্বারাতেই বস্ত্র নির্বাচন সম্ভব হয়, যিনি 

বাক্য ও মনের অগোচর তিনি প্অনির্বাচয” | এখানে বুঝিবার বিষয় 

এই যে ব্রক্গবস্ত ভগবান * আনির্বাচ্য, আবার তীহার প্রেমলক্ষণ ভক্তিও 
পপ এপ 

& বাত্তি তৎ তত্বিদ স্তত্বং যজ-্তানমদ্বয়ম। 

ব্রদ্দেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শবতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ১1২১১ 

*পনিষদৈ ব্রর্মেতি, হৈরপ্যগর্ভৈঃ (যৌগিভিঃ, হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ 
যৌগশান্ত্র গ্রবর্তক শ্তৎসম্প্রদায়ৈ১) পরমাত্মেতি, সাত্বতৈঃ (€ ভক্ততিঃ ) ভগবান্ 

ইতি শব্যতে অভিধীয়তে । 
প্রীধর স্বামীকৃত টীক1। 



৩৫৪ উত্সব। 

অনির্ব্বাচ্য-_-"্অনির্বচনীয়ং-প্রেমন্বরূপম্*ঃ ; তাহ] হইলে প্রীতগবান্ এবং ভগবং 
প্রেমলক্ষণা ভক্তি এই উভয় পদার্থ কি তত্বতঃ এক? এ বিষয়ে আরও 
ভাবিবার ও বুঝবার বিষয় এই যে__বেদে শ্রীভগবান্কে যেমন অনির্ব্বাচ্য বলা 
হইয়াছে আবার তেমনি তীহাকে সত্য-জ্ঞান-আননত্বরপও বলা হইয়াছে এবং 
রসম্বরপও বল! হইয়াছে-_ 

(১ “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্গ” | কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২1১ 

(২) “আনন্দে। ব্রদ্মেতি ব্জনাৎ | তৈত্তিরীয় উপনিষং | ৩া৬। 

(৩) প্এতন্ভৈবানন্নস্তাগ্ভানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি+__শুর্ুষজুর্ক্দীয় 

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৪৩৩২ । 

৪1 প্রসো বৈ সঃ, রসোহোবায়ং লন্ধা আনন্দী ভবতি। তৈত্তিরীয় 

উপনিষৎ। ২৭। 

উদ্ধ,ত বেদবাক্য সমুহ্থের তাঁৎপর্্য এই যে ব্রহ্গবস্ত--সত্য জ্ঞান আনন্দ 
রস ত্বরপ। অনির্ধনীয় প্রেম স্বরূপা ভক্তিও যদি তত্বতঃ ব্রদ্ম পদার্থ হয়, 
তবে এই ভক্তি, সত্য জ্ঞান আনন্দরসরূপাকি না? এইভাবে অনির্বচনীয় 
ভগব গ্রেম. স্বরূপ1 ভক্তি ষদি জ্ঞানরূপা হয়, তবে ভক্তি এবং জ্ঞান বিষয়ে 
এত বিচার বিগ্রতিপত্তি ও ইষ্ট কলহ স্থষ্টি হইল কেন তাহ! সাধক সুধীগণ 
চিন্ত। করিবেন। 

এখন মূল কথ! এ যে “পাধুস্গ” হইতে আরম্ত করিয়। *তত্ববিচার পর্য্যস্ত 
সাধন সমুহের দ্বারা প্রেমগক্ষণী ভক্তির উদয় হয় ইহাই ভগবদ্ বাক্যের সারকথ|। 
উক্ত সাধনগুলি যথাক্রমে এই ১ম সাধুসল্গ, ২য় ভগবৎ কথালাপ, ৩য় ভগবদ্- 

গুণাঁদির কীর্তন, ৪র্থ ভগবদবাঁকোর ব্যাখ্যান অর্থাৎ ভগবচ্চরিত প্রখ্যাপক 

যেমন উপনিষৎ গীতা চণ্ডী গ্রভৃতির ব্যাখ্যা। ৫ম অকপটে গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি 

পূর্বক তাহার অর্চনা । ৬ষ্ঠ পবিত্র স্বভাব, যম অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা 

শপ এপ সপ, 

শা 

_ অক্ষৈত সত্য জ্ঞান বস্তই তব, এ এক পদার্থেরই তিনটা ন।ম, উপনিষদ্বান্ি- 
গণ ভ্রীহাকে পব্রহ্ম” বলেন, ষোগিগণ তাহাকে পপরমাত্মা%” বলেন, এবং 
ভক্কগণ তাঁহাকে ই ভগবান বলেন। ৪ 



ভক্তি কথা। ৩৫৫ 

ত্বক পঞ্চজ্ঞানেন্জ্রিয়, বাকৃপাঁণি পদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্েন্তিয। এই দশ বহি- 
রিন্দ্িয়ের নিগ্রহ, নিয়ম, আনন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার ( এইগুলি যোগের বহিরঙ্গ- 
সাধন ) ধ্যান ধারণ] সমাধি (এই তিনটা যোগের অন্তরঙ্গ সাধন ) এবং প্রতিদিন 

ভগবংপুজনে একাস্ত নিষ্ঠা তৎপরতা এই কয়েকটি ভগবদ্ভক্তি লাভের যষ্ঠ 
সাধন। সপ্তম সাধন ঈশ্বর মন্ত্র জপ তাহার অর্থ ভাবনাদি। অষ্টম সাধন 
ভগব্দভক্তের পুজাম।নাদি দান, সর্বভীতে ঈণর বুদ্ধি, বাহজগতে বৈরাগ্য অর্থাৎ 
“শম” অর্থাৎ মনোরূপ অন্তরিক্জিয় নিগ্রহ। নবম সাধন তত্ববিচার_ বরহ্মতত্ব 
নিরপণ। 

পূর্বকথিত ভক্তিসাধনগুলির মধ্যে শাস্ত্রীয় সাধন রহস্ত সবই সংক্ষেপে 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে সন্দেহ নাই, সুতরাং ভক্তিমতী শবরীর প্রতি শ্রীভগবানের 

ইহা! অপূর্ব্ব দান ইহা! বল বাহুগা মাত্র । শ্রীভগবাঁন এভাবে যথাক্রমে ভক্তি- 
সাধনগুলি প্রকাশ করতঃ পুনরায় শবরীকে বলিতেছেন যে -“হে শুভলক্ষণে ! 

স্ত্রী পুরুষ বা তির্থযগ যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিদ ভক্তিসাধন সম্পন্ন 

হইলে আমাতে তাহার প্রেমলক্ষণাভক্তি উৎপন্ন হইবেই*._ 

“এবং নববিধাভক্তি সাধনং যণ্ত কম্ত ব1। 

ক্িয়!৷ বা পুরুষদ্যাপি তির্যগ. যোনিগতস্ত বা! 

ভক্তিঃ সঞ্জীয়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে 1” 

শ্রীভগবানের এই কথার দৃষ্টান্ত রাঁমায়ণেই রহিয়াছে__সীতা, অনবুয়, 

কৌশল্যা, অহল্যা স্বয়্্রভা, শবরী প্রভৃতি স্ত্রীলোক । পুরুষভক্তগণের মধ্যে 

বাল্মীকি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ভরঘ।জ, শরভঙ্গ, সু তীক্ষ, অগস্ত্য, অত্র প্রভৃতি ইহার! 

খষ। দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়। রাবণ বিভীষণ প্রভূত রাক্ষস 

জাতি। হনুমান, বালী, সুগ্রীব জ'ম্ববান খক্ষজাতীয়। গুহ অধম নিষাদ 

জাতীয়। জটাযু সম্পাতি পক্ষী জ:তীয়। ইই(রাঁ যে সকলেই রামপ্রেমমগ্ন 
পরমভক্ত ইহ] রামায়ণতাৎপর্য্যবেত্তার অবিদিত নহে, সুতরাং ভগবৎপ্রেমলক্ষণা 

ভক্ত যে উত্তম মধাম অধম জাতি, এবং পঞ্পক্ষিগণেরও হইতে প.রে তাহা 

স্বয়ং রামব্রদ্ম তাহার নরলীলায় প্রকট করিয়! গিয়াছেন। ১ 

দয়াময় শবরীকে আরও বলিয়াছেন যে-_সাধুসঙ্গ হইতে তত্ববিচার প্র্যয্ত 
সাখনগুলি পর পর সিদ্ধ হইলে তাহার প্রেমলক্ষণাভক্তির উদয় হইবেই,. তাদৃশী 



৩৫৬ | উৎসব 

ভক্তির উদয়ে আমার স্বরূণতত্ব অনুভবে আসিবেই, আমি যাহার অনুভবে 

" প্রতিভাত হই, সে ইহজন্মেই মুক্তিলাভ করে অর্থাং জীবনুক্ত আ'্যা লাভ 

ছ্ষরে”-_ 

প্রথমং সাধনং যস্ত ভবেৎ তন্ত ক্রমেণ তু | 

ভবেং সর্বং ততে। ভক্তি মুক্তিরেব স্থুনিশ্চিতম্। 

ভক্তো সঞ্জাত মাত্রায়াং মত্তত্বান্থভবস্তথ|। 
মমানুভব-সিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্ৈব জন্মনি ॥” 

উদ্ধত ভগবন্বাক্য দ্বার! পূর্বোক্ত সাধণগুণ কার্যকারণভাব সম্বন্ধ ইহ! 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথম "সাধন" ফলে দ্বিতীয় "ভগবৎ কথালাপ, 
ভগবৎ কথালাপ ফলে ভগব্দগুণরূপার্দি কীর্তন এইভাবে সমগ্র সাধনগুলিই 

সিদ্ধ হয়, এবং এঁ সমগ্রসাধনগুলি সিদ্ধ হইলে সাধ্য (প্রমলক্ষণাভক্তি লাভ 
হয়,ভক্তি লাভে ভগবত্বত্বান্ুভূতি,এইভাবে উক্ত জীবন্ত হয়েন। এই জীবনুক্তের 
বর্ণন! বেদ।দি শাস্ত্র এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন__ 

(৯) এআত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মন্তীতি পুরুষঃ। 

কিমিচ্ছন্ কম্ত কামায় শরীরমন্থসংজরেৎ ॥ 

বুহদারণ্যক শ্রুতি। ৪181১২ 

(২) পপ চক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণঃ অকর্ণ ইব, সবাক অবাগিব, 
সমন অমন ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণ ইব।” 

বেদান্ত দর্শন ১।১1৪ স্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যকূত শ্রুতি বাক্য। 

(৩) “সমাগ জ্ঞানাধিগমাদ্া্মাদীনামকারণতা প্রাণ্তৌ। 
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রত্রমি বন্ধ'ত শরীরঃ ॥ 

ঈশ্বর কৃষ্ণযে।য্যকৃত সাংখ্য কারিকা-_-৬৭ | 

ইহা নৈর্ম্যৌগের অবস্থা, এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে কর্মের আবগ্তক 
হয় নাণ যেস্কানে যাইবার দ্বন্ত কর্মপ্রদীপ জালাইয়াছিলাম, সেখানে যখন 
উপস্থিত হইয়াছিঃ তখন এ প্রদীপ নিভিয়া গেলে ক্ষতি নাই। তাই ভগবান্ 
শঙ্করাচার্্য বেদাস্ত দর্শন ভাষ্যে উচ্চকঠে ঘোষণ। করিয়াছেন-_. 



ভক্তি কথা । ৩৫৭ 

“অলঙ্কারে হায়মন্মাকং ষদ্ ব্রহ্গা ্ বাবতৌ, 
সত্যাং সর্ব কর্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চ | 

বেদাস্ত দর্শন শাঙ্করভাষ্য ১১1৪ সুত্র । 

শঙ্করাচার্ধ্য অতিশয় দৃঢ়ভাষে বলিতেছেন যে পব্রক্ষবস্ত কি, আত্ম! কি, ইহা 
অবগত হুইলে ত আমার কুতক্কত্যতাই হইয়। গেল, তখন সর্ব কর্তব্যতাহানি 
ত আমার অলঙ্কার । 

ইহা! অতীব উচ্চগ্রামের অর্থাৎ শেষ অবস্থার কথা, সনাতনী শ্রুতিবাণী 
এই তত্ব এই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন-"- 

প্মৃতা মোহময়ী মাতা, জাতে! বোধমর়ঃ সুতঃ। 

অশৌচগ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাম্ম হে ॥ 

হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি | 

নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধয] মুপাম্ম হে ॥ 

সামবেদীয় মৈত্রেফ্যুপনিষৎ। ২/১৩-১৪। 

জনন মরণীশৌচে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ, কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত ব্রহ্মভূত জীবন্দুক্তের 

অনুভূতি এই যে “আমার মোহময়ী মাতার মৃত্যু হইয়াছে, জ্ঞানময় পুত্রের 
জন্ম হইয়াছে, সুতরাং দুইটি গুরুতর জনন মরণাশৌচের সাঙ্কর্য ঘটয়াছে, 
এমন অবস্থায় আমি কিরূপে সন্ধ্যা করিব? কারণ অশৌচে সন্ধ/ করিবার 

অধিকারই থাকে না। আহা ! আমার সতত উজ্ল হৃদয়াকাশে সচ্চিদানন্দ 

পরব্রন্ধ সূর্য্য সর্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন |! তিনি উদ্দিতও হন না, অন্তও যান 

না, সুতরাং আমার জীবনে সন্ধ্যার কালই উপস্থিত হুয় না, আমি কিরপে 

সন্ধ্যা করিব” ? 

*বহুনাং জন্মনামস্তে*- বহু জন্মের বহু সাধনায় কোনও দিন জীবের ভাগ্যে 

এরূপ অবস্থার উদয় হইলে সে তখনই বলিতে পারে__“আমি সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা 

করেছি, মৃত্যুপতিকেও ভয় দেখাইতে পারি-_ণআমায় ছুস্নে শমন ! আমার 

জাত গিয়েছে ।” আমার মায়া নামে মা মরেছে” | মায়! ক্রোড়ে সতত 

শায়িত আমার পক্ষে কিন্ত এই সন্ধ্যাদি কার্ধ্য পরিত্যাগ করিবার কল্পনা,করাও . 
ঘোরতর বিড়ম্বনা । ভগবান্ শঙ্করাচাধ্য তাহার স্বকৃত গায়ত্রীভাঙ্যে এই 

কথাটি এই ভাষার প্রকাশ করিয়াছেন_ 
৫ 



৩৫৮ উত্সব । 

শ্যদন্তি য্ ভাঁতি তদাত্মরূপম্ 

নান্তত্ততৌ ভাতি ন চান্যদস্তি | 

স্বভাব সংবিৎ প্রতিভাতি কেবল! 

গ্রান্থং গ্রহীতেতি মৃষৈব কল্পনা” ॥ 

কবির ভাষায় শঙ্করাচার্য্যের উই কথা বুঝিতে হইলে বলিতে হয়-_ 

পক্রিয়।৷ লোপ, আত্ম! স্থশীতল, 

নিবৃত্তি জাহুবী ধারা বহে কল কল। 

এক, নাহি ছুই আর, 

আদরিণী থেমেছে এবার |” 

পরমেশ্বরের 'অঙ্কাশ্রিত অঘটনপটীয়সী মহামায়ার নৃত্য বন্ধ হইলে ক্রিয়] 
লোপ হইবেই। কিন্তু আমার বুঝিবার মুল কথা এই যে-_বল প্রকাশ করিয়! 
জীবন্মে কর্মত্যাগের অবস্থা! আনয়ন করা যায় না, কঠোর কর্মের ( পুর্ববেক্ত 
সাধনভক্কি সমূহের সুতীব্র সাধনায় পরাপ্রেমভক্তির উদয়ে পরম জ্ঞানের 
উদয়ে জীবের ভাগ্যে এরূপ স্থৃছূর্লভি সুবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত হয় । সে তখন 
কারাগার বিনিমুক্তি চোরের মত এই সংসার হইতে বহুদূরে বাস করে, তখন 
আর তাহাকে “অহঙ্কার পুত্র”, পবিভ্তত্রাত1”, মোহমন্দির, আঁশাপদ্বী, ইহারা 
শত সহস্র প্রলোভন দ্বারাও বাধ্য করিতে পারে না। বর্ষার প্লাবন উপস্থিত 

হইলে যেমন উচ্চ নীচ সমস্ত ভূমি জলময় হইয়া যায়, তেমনি জীবের ভাগ্যে 
সে প্লাবন আসিলে তাহার কর্ম ভক্তি জ্ঞান সবই একাকার হইয়] যায়, 

শবরীর তাহাই হইয়াছিল, মহর্ষি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন “শবরী মুক্তি 
মাপ সা" । 

শবরীকে গুরু বলিয়াছিলেন “আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমাশ্রমম্-_ 
“প্রভু তোমার এই পুণ্য আশ্রমে আসিবেন।” যে পধ্যস্ত তিনি না আসেন, 
সে পধ্যস্ত দেহকে তাহার ধারণার উপযুক্ত করিয়! ধারণ কর-_প্তাবন্ রক্ষ 
কণেবরম্। অস্থির হইও ন! “স্থির ভব, আর কিছু ভাবিও না, সর্বদা "রাম 
রাম” ধ্যান কর-_প্তদ্ধানৈকপর ভব। সুতরাং আমাকেও শবরীর মত 
হইতে হইবে, তিনি আমার এই আশ্রমে আসিবেন এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিতে 



থামিয়ে দে মা ভবের দোলা । ৩৫৯ 

হইবে, অস্থির হইলে চলিবে না, শবরীর মত গুরুবাক্যে একান্ত নির্ভর 

করিয়া স্থির হইতে হইবে, দেহকে তাহার ধারণার সেবার উপযুক্ত করিয়! 
রক্ষা করিতে হইবে, শবরীর মত প্রভূ প্রেম প্রবাহমান অবিরল অশ্রজলে 

বুক মুখ প্লাবিত করিতে হইবে, অবিরাম অভিরাম রাম রাম ধ্যান করিতে 
হইবে। উচ্চারধধিকারিতা ও জ্ঞানের অভিমানে, বুথ। ভক্তির ভানে সন্ধ্যা 
প্রভৃতি কার্ধ পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, বরণীয়তর্গ দেবতার বজ্বাণী 

এই-_. 

শ্রুতিন্থৃতী মমৈবাজ্ঞে, যস্তে উলজ্ব্য বর্ততে | 

আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোহপি ন বৈষ্ণবঃ” ! 

তাহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে,*গ্রথমং সাঁধনং যস্য ভবেভ্তমা ক্রমেণতু” 
এই ভগব্দ্বাণী শিরোধাধ্য করিয়া আত্মনিবেদন পূর্বক তাহার প্রসন্নতা 
কামনা করিতে হইবে__ন্তোতুংন জানে দেব! কিংকরোমি? গ্রসীদ মে। 
ভয় নাই, শরণাপন্নের সখা আঙিবেন এবং শবরীর মত আমাকেও 

"্যন্মান্মব্ ভক্তিযুক্ত৷ ততোহহং ত্বামুপস্থিতঃ 1” 

আমি প্রেমপুলকিত দেহে অপলক ছল ছল নেত্রে চাহিয়! দেখিব-_ 

প্ধন্র্র্বাণধরং শ্তামং জটাবন্কলভূষিতম্ 
অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিনন্তং সলক্মণম” ॥ 

শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ 

থামিয়ে দে মা ভবের দোলা । 
ব্রন্মের যে ম্পন্দন হইতে এই জগৎ স্থষ্ট হয়েছে, সেই স্পন্দনই আকর্ষণ ও 

বিকর্ষণরূপে দোলার স্তায় বা! লোলদণ্ডের স্তায় একবার বহিমু'খে একন্দ্রীভূত 
হয় ও একবার বহিমুখে কোটি ম্পশ করে। যাওয়া আসাই কর্ম আর 

ব্রদ্দের এই যেম্পন্দন ইহ! ব্রন্মের বা পরমাত্মার ইচ্ছ1। ইচ্ছা হইতেই কর্ণের 



৩৬ | উত্সব । 

উত্পত্তি। এই কর্্ম অফুরস্ত, ইহা! অনস্তকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ও 

অনন্তকাল চলিবে। 

এই কর্ম লইয়াই জন্ম মৃত্যু, এই যাওয়! আসা । এই কর্মই জীবকে দেহ 
ধারী করে ও সংসারে আনে । অতএব এই কর্মের হাত থেকে বুঝি কাহারও 
অব্যাহতি নাই। তারপর এই ম্পন্দনের এই ইচ্ছার তারতম্যে কর্মের তারতম্য 
এবং ইহ1 হইতেই স্থুখ দুঃখ | যদি কোন রকমে এই স্পন্দন রহিত হয়) কেন্দ্রে 

আসিয়। থাঁমিয় যায় তাহা হইলে তখন সুখ ছুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। এই 
ইচ্ছাই বা এই স্পন্দনই প্রকৃতি ব' ব্রিগুণময়ী মায়ার সৃষ্টির আদি কারণ। আত্ম 
নির্বিকার ও নিম্পন্দ প্রকতির সংযোগেই ইহার তরঙ্গ ভঙ্গ, তাই আত্মার 

নুখ দুঃখ নাই। সুখ হুঃখ সঙ্বল্প বিকল্পাত্মক অর্থাৎ ম্পন্দনধর্মী মনেরই 

অবস্থা । 

আমরা স্থখ ৰা ছুঃখ ভোগ করি যনে, আর এই সুখ ছুঃখ ভোগ আমাদের 

কর্্মানুসারেই হইয়। থাঁকে-__সৎকর্ম্ের ফল সুখ ও অসৎ কর্মের ফল দুঃখ । 

কিন্তু এই সখ ব৷ ছুঃখ ইন্থার মুলে রহিয়াছে কামনা ব1 ইচ্ছা, যাহ হইতে 
কর্মের উিৎপত্তি। এই কামন! যেদিন আমাদের তিরোহিত হবে, সেই দিনই 
আমাদের কর্ম ছুটে যাবে, আমরা অকর্৷ী নিষন্্মী হয়ে যাব। কিন্ত ইহা 
হয় কি, ইহা সম্ভব? হা ইহা হয় ও ইহা সম্ভব। কিন্ত ইহা ক্ষণিকের 
তরে স্ুযুপ্তি ব৷ সমাধি অবস্থায় হয়--ষখন দোলা! কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ইহা 
অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না । এই না থামাই, এই স্থায়ী না হওয়াই সংসার 
গতি, জন্ম জন্মাস্তরে জন্ম মৃত্যু । ইহাই মহামায়ার খেলা, ইহাই দোল খাওয়! 
দোল লীল৷। 

এই যে ন্ুযুপ্তি, ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় কি? হয়, কিন্তু ইহা ব্রন্ধের, 
করুণাময়ী মার আমার করুণাসাপেক্ষ ও আমাদের সাধনা সাপেক্ষ । এই 

সাধনায় আমাদের জীবন গঠন হইলে আমরা সেই স্থুযুণ্তিময়ীর সাযুজ্য ও সারপ্য 
লাভ করিব, এক কথায় আমরা তিনিময় হয়ে যাব। আমরা পূর্বজন্মের 

কণ্মান্ুসারে যে প্রকৃতি লাভ করেছি সেই প্রক্কৃতি অন্ুসারেই আমরা চলিয়া 

থাকি। এই কর্মফলের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই, এমন কি 
সুক্তি কামী সাধক প্রবরের ও প্রক্কৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। 

এখন কথা হচ্ছে, প্রকৃতি যদি আপন স্বভাবে মানুষকে চালাইবেই তাহলে 
মানুষের উপায় কি? উপায় আছে--উপায় একমাত্র ভগবান। আমরা. 



থামিয়ে দে মা ভবের দোলা । ৩৬১ 

আমাদের প্রকৃতি বশে অর্থাৎ নিজেই যে দিকে রস পাই সেই দিকেই ধাবমান 
হই তা সে যতই ক্ষণিক হউক কারণ নিজের ইচ্ছামত কাজেই জীবের রুচি হয়। 

ংস্কার হিসাবে এই রুচিই ক্রমশঃ বাঁড়িয়। অনস্তকাল চলিতে থাকে । কিন্তু 
তাহলে কি জীব অনন্তকাল ধরিয়াই নিয় গতিতে চলিতে থাকিবে? সে কি 

কোন দিনও গতি লাভ করিবে নাঃ সে কি মুক্ত হবে না? হবে বই কি, জলের 

ন্তায় ওঠ! নাঁবাই স্থষ্টির রহস্য। নাট্য সম্রাট ৬গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, 
তাহার বিল্লমঙ্গল গ্রন্থে লিখে গেছেন- উঠা নাবা প্রেমের তুফাঁনে। যথার্থই 
প্রেমময়ের প্রেমসাগরে আমরা নিয়তই উঠিতেছি পড়িতেছি ও এই উঠানাবার 

ভিতর দিয়াই আমাদের এই জন্সজন্মাত্তরের মরণ যজ্জের মধ্য দিয়াই একদিন 
নিরম্ত হয়ে সেই প্রেমসাগরে স্থির অচঞ্চল হয়ে যাব। তখন উঠানাব। আমাদের 

থেমে যাবে, আমর! মুক্ত হয়ে যাঁব। | 

উঠা নাবাই যখন তার স্থষ্টির রহস্য তখন নিম্নগতি উর্দগতি হবেই। কিন্তু 

ইবেকি করে? নিক্নগতি হতে হতে জীব যখন তার নিম্নগতি অন্চুভব করবে 

তখনই সে পরিত্রাহি করিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিবে। জীব মাত্রেই তাহার 
স্বভাবানুরূপ ইচ্ছামত কাঁধ্যে রস পায় বলিয়াই সে সেই রসে ডুবে থাকতে চায়। 
কিন্ত সে রসে যে পূর্ণ আনন্দ নাই সে রস যে ছুখময় ত1 সে তখন সেই ক্ষণিক 
আনন্দের সময় বুঝতে পারে না। মন্দকার্যের মধ্যে ষে র্লেশসে ক্লেশ জীব 

অনুভব করতে পারে না, তার মধ্যে আপাততঃ মধুর যে সুখ সেই স্থুখ টুকুই 
সে অনুভব করে ও তার রসাম্বাদন করে এবং এই জঙগ্তই সে সেই কাজ করে। 

যে দিন তার সুখানুভবের পরিবর্তে ছুঃখানুভব হবে, জগতের প্রতি কার্যে যে 

ক্লেশ আছে তা তার ধারণায় আসবে সেই দিনই সে মুক্তি পথে যাবার জন্ত 

অর্থাৎ নিয়গতিকে উর্ধগতি করবার জন্য লালায়িত হবে, এক কথায় মুক্তি প্রার্থী 

হবে। কষ্টে পড়লেই লৌফের মন ফেরে, দীন আর্ত হইলেই পরিভ্রাণপরায়ণের 
থৌঁজ পড়ে । যে যতই মন্দ কাজ করুক নাকেন একদিন না একাদিন তার 

বিশ্বতরষ্টীকে মনে পড়বেই | ইহাই তীর সৃষ্টি রহস্য করুণাময়ের করুণায় তাই বলচি 

তারা কপ। ভিক্ষা! কর, বল--“্থামিয়ে দে মা তোর ভবের দোলা+_আর আমার 

নিয়ে দোল খাসনে মা, অনেক দোল খেয়েছি আর দোল খেতে পারি নি।” 

আমরা যখন ইচ্ছাময়েরই সন্তান তখন আমরাও ইচ্ছাময় | পুর্বপূর্বব জন্মের 
জন্মের ইচ্ছায় আমার সেই সেই জন্মের কর্ণের সংস্কার আমার জীবনের ভিত্তি 

হয়ে গেলেও, আমি ইচ্ছায় বলে এ জন্মে কিছু নুতন ইচ্ছা করতে ম্পারি। 



৩৬২ উতুসব। 

মানুষ ষতই মন্দ কাজ করুক তার ভাল কাঁজ করতে নিশ্চয় ইচ্ছা করে, 
নিশ্চয় প্রবৃত্তি হয় কিন্ত এই ইচ্ছ৷ বলবতী হতে দেয় না তার পূর্বব সংস্কার । 
পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, আমর! ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদের ভোগ 
করতেই হবে। এই কর্ম ভোগই আমাদের রুচি, আর এই রুচির জন্াই 
আমাদের ভাল কাজে রুচি হয়না। তবে রুচি না হলেও ইচ্ছা একটা হয় 

কারণ মানুষ পুর্ণ মাত্রায় পাপী হইতে পারে না__পূর্ণানন্দ লাভ করাই তার ধর্ম 
»-পৃর্ণের আকধণে সে সদাই আকর্ষিত। যখন আনন্দই আমাদের ধর্্ঃ তখন 
মন্দ কর্মে যে পরিণামে নিরানন্দ আছে প্রকৃত আনন্দ নাই-_য' আমরা প্রকৃত 

পক্ষে ভোগ করতে চাই নীতা আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু একদ্দিন 

ন একদিন সেই নিরানন্দ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হবে অর্থাৎ জ্ঞানগোচর 
হবে | এই জ্ঞান লাভ করবার জন আমাদের নিয়তই তাঁর করুণ! ভিক্ষা কর! 

চাই,_থামিয়ে দে ম] ভবের দোল এই কথ মিধ্যাবাদী রাখাল ব।লকের মত 

প্রত্যহ বল! চাই এবং এই বলতে বলতে একদিন যথার্থই আমরা তন্তকীটের মত 

মুক্ত হয়ে যাব। 

_ এই ণ্থামিয়ে দে মা ভবের দোলা” বলতে পারবার জন্তই শান্তর আমাদের 
এত উপদেশ দিয়েছেন, শান্ত্রোলোচন।' করতে বলেছেন ও সাধুসঙ্গ করতে 

বলেছেন। এই নুতন প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্যই, বিকর্ষণ হইতে আকর্ষণের 
টানে পড়বার জন্তই অর্থাৎ বিষয়ের আকর্ষণ হইতে তার আকর্ষণে পড়বার 

জন্ঠই তারই এই আয়োজন, কারণ বেদ. ত তার শ্রীমুখের কথা। আমার 

পুরাতন প্রকৃতি আমাকে যে দিকে চালায় চালাক, তাতে আমার কোন ক্ষতি 

নাউ, আমি নিয়তই যেন বলতে পারি-_ণ্থামিয়ে দে মা... 1” আমি শতবার 

সহত্ববার লক্ষ বার এমন কি জন্ম জন্ম বাঁলয়াও বিফল মনোরথ হলেও এ 

বলী যেন না ছাড়ি। এই বলতে বলতে একদিন এই বলার সংস্কারেই আমার 
জ্ঞানোদয় হবে যে আমি যথার্থই আর্ত তখনই প্রকৃত বলে উঠতে পারব, 

শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। 

সর্বস্যার্তি হরে দেবি! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 

এবং মুক্ত হয়ে যাব, আমার ভবের দোল! থেমে যাবে। 
+ ও তৎ সৎ। 

শ্রীললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 



থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । 
(দ্ভিতীন্তর প্রহর ১ | 

এবার থিওসফির প্রবর্তকদের ভিতরের কথ বলিতেছি । 

অন্তরঙ্গদের মধ্যে চিঠি পত্রেই ভিতরের কথা প্রকাশ পায়--চিঠি লেখক 

তো ভাবেন নাষে তীহার চিঠি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া “গুমর ফশক” 

করিয়া দিবে। 

এত সহ একখানি চিঠির অনুবাদ দ্িতেছি-_তাহ! হইতে সকলেই 

ভিতরের কথা বুঝিতে পারিবেন। এই চিঠিখানি *ণমহাত্মা” ( বা “ভ্রাতা” ) 

ম-_-অর্থা২ৎ মোরীয় কর্তৃক এ, পি, সিনেট. সাহেবের উদ্দেগ্তে লিখিত 

তবে লেখাতে একটু কায়দা! আছে। ম- মাদাম ব্রাভাটস্কীর নিকট 
বলিয়! গিয়াছেন-_-তিনি তাহ প্রথমতঃ যথাধথ লিপিবদ্ধ করিয়1, পরে 

ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া! সিনেট সাহেবকে লিখিয়াছেন। ভুই জন 

ধিওসফিষ্ট বেণীমাধব বাবু * ও মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্যের 
বাসনা ছিল যে সিনেট. সাহেব ও হিউম সাহেৰ নিকট যেমন মহাত্মাদের 

চিঠি পত্র আসিত, তাহাদের নিকটও এরূপ আসে । বেণীমাধব বাবু সিনেটকে 
বোধ হয় তদ্দিষযয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন। এঁ সাহেব তাহাতে প্রশ্নস্থচক কিছু 

মাদামযোগে মোরীয়! নিকট পাঠাইয়াছিলেন তদুত্তরে এই চিঠি। 1 
পপ পাপ পাপা পেশা ্ পীশপাশশা শশী শী শীট সস 

* এই অনুবাদ আমি করি নাই-_বৌদ্ধ শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ জনৈক বন্ধু 

( আমার অনুরোধে ) ইহ! করিয়াছেন । 
* ইহার সম্বন্ধে নানাস্থলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও পরিচয় সুচক কিছু 

জানিতে পারা যায় নাই। 

অনুবাদে মধ্যে মধ্যে ( ) এইরূপ বন্ধনী মধ্যে যাহ] দেখা যাইবে-_তাহ! 

মাদাম কর্তৃক যোজিত বাক্যার্দির অনুবাদ আর মধ্যে মধ্যে [ ] ঈদৃশ বন্ধনী 
মধ্যে যাহ! আছে তাহ] আমার যোজিত। ৬ 

1 যাহার! মূল ( ইংরেজী ) চিঠি দেখিতে চান তাহার [])9 1121796075 

17966975 ( 4. 0, 9৮৮ ০ 0সসুস্-77) 451-63 দেখিবেন। 



১৩৪নং চিঠি । 
আমি [ অর্থাৎ মাদাম ] গতকল্য শেষ রাজ্রে সাহানপুর হইতে আসিয়া 

,পৌঁছিয়াছি। বাড়ীথান! খুবই ভাল, তবে ঠাণ্ডা স্যাত্সেতে ও ভীষণ 
নির্জন। একরাশি চিঠি পাইলাম তাঁর মধ্যে তোমার [ অর্থাৎ সিনেটের 

চিঠির উত্তরই প্রথমে দিতেছি। 

ম'র [ অর্থাৎ মোরিয়ের] সঙ্গে শেষকালে দেখা করিয়া তোমার বরং 

বেণীমাধবের শেষ পত্রখানা যাতে তুমি একটি প্রশ্ন লিখিয়৷ দিয়াছ-_তাঁকে 

দেখাইলাম। মোরিয় এ প্রশ্রটিরই উত্তর দিয়াছেন। তাহার কথানুসারে 

উহা! আমি লিখিয়! রাখিয়াছিলাম__এখন নকল করিয় দিতেছি । 
আমি অর্থাৎ মোরীয় এলাহাবাদের থিয়োসোফিই্দিগের সম্বন্ধে আমার 
মতামত সিনেটকে লিখিয় দিয়াছি (ষদিও ইহা আমার মারফত নহে )। 
* আদিত্যরামভ নির্বরবোধের স্তায় একখান। পত্র দামোদরকে লিখিয়াছে, 

বেনীমীধবও সিনেটকে নির্বোধের স্তায় একটি অনুরোধ লিখিয়৷ জানাইয়াছে। 

কুবহুব ( অর্থাৎ কুটদৃষ্টী ছুইজন লোকের সঙ্গে-__যাহাদের দ্বার সোসাইটির 

অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল- পত্র ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন দেখিয়া 

তাহারা সকলেই বুদ্ধিমান বা নির্বোধ চতুর বামুঢ়, উপকারকবা অনুপ- 

কারক সকলেই সমরূপে সাক্ষাংভাবে আমাদের সঙ্গেও পত্র ব্যবহার করিতে 

দাবী করিয়া থাকে । জাহাকে (তোমাকে ) [ অর্থাৎ সিনেটকে ] বলিবে 

যেন ইহার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। দীর্ঘকাল হইতে আমরা কাহারও সহিত 
পত্র ব্যবহার করি নাই, করিতে ইচ্ছাও করি না বেনীমাধব অথবা অন্ঠান্ত 

যাহারা এইপ্রকার দাবী করিয়৷ থাকে, তাহারা এমন কি কার্য করিয়াছে 

যাহাতে এইপ্রকার দাবীর সার্থকতা প্রমাণিত হয়? কিছুই করে নাই। 

[ক] তাহার! সোসাইটিতে যোগদান করে ও নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস ও 
কুসংস্কার সমূহকে পুর্ববৎ দৃঢ়ভাবে আঅকড়াইয়া ধরিয়া! থাকে এবং জাতিভেদ 
প্রভৃতি* নিজেদের আচার সমূহের একটিও পরিহার ন1 করিয়াই, স্বার্থপরতা 

* ইহ! মাদমের যোজিত। 
হেট টপস 



- থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । ৩৬৫ 

বশতঃ, আমার্দিগের সাক্ষাৎকার বার্তালাপ ও প্রতি বিষয়ে আমাদিগের 
সহকারিতা প্রত্যাশা করিয়া থাকে | [ ক] যাহার! সিনেটের নিকট এই প্রকার 

অধিকারের দ্বাবী করিয়া! প্রার্থনা জানাইবে, তাহাদিগকে যদি তিনি নিম্োক্ত 
প্রণালীতে উত্তর দান করেন, তবে আমরা সুখী হইব। ভ্রাতৃগণ [ অর্থাৎ 

মহাত্মারা ] লেখকদিগের 'নোটিভদিগের, সকলকে সংবাদ দিবার জন্য আমার 

নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় ধিয়োসোফিষ্ট 
হইতে, অর্থাৎ দামোদর সবলঙ্কার যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমনই 
ভাবে প্রস্তুত না হয়,[খ] যদি কেহ জাতিভেদ ও পুরাতন অন্ধ সংস্কার 
সকল সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়! নিজেকে যথার্থ সংস্কারকরূপে (বিশ্যেতঃ 

বাল্য বিবাহ বিষয়ে ) পরিচিত করিতে সম্মত না হয়, তাহ? হইলে তাহাকে 
কেবলমাত্র সোসাইটির সদস্য হইয়াই থাকিতে হইবে। [খ] আমার্দিগের 

নিকট হইতে পত্রাদদি পাইবার আশ তাহার নাই । সোসাইটি এই বিয়য়ে 

সাক্ষাৎভাবে আমাদিগের আদেশানুারে কাহ।কেও দ্বিতীয় বিভাগের 1 থিষে। 

সোফিষ্ট ছইতে বাধ্য করে না। ইহা! হওয়। তাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। 
[গ] আমার জীবন বিশুদ্ধ, আমি মগ্য, মাংস ও নিষিদ্ধাচরণ হইতে বিরজ্ত, 

আমার স্াকাজ্ষ! সবই শুভ, ইত্যাদি গ্রকারে তর্ক দ্বার] অথচ স্বার্থ আচরণের 

দ্বারা নিজের ও আমাদের মধ্যে ছুলজ্ঘ্য ব্যবধানের স্থষ্টি করা সদস্যের 

পক্ষে ব্যর্থ। আমরা যথার্থ অহন্ুগ্ুলীর, অন্তরঙ্গ বৌদ্ধধর্ম ও সঙ্ঘের 

শিষ্য । শান্ত ও ব্রাঙ্গণ্যধর্ধের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? শত সহশ্র 

ফকীর, সন্ন্যাসী এবং সাধুপুরুষ অতি পবিত্রভাবে জীবনষাপন করিতেছে বটে 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহার! মিথ্যামার্গে সঞ্চরণ করিতেছে, কারণ তাহারা এ 

পর্য্যস্ত কখনই আমাদিগের সঙ্গে দেখ! করিবার এমন কি আমাদিগের সম্বন্ধে 
কোন কথ গশুনিবারও অবকাশ পায় নাই। তাহাদি,গর পুর্ববপুরুষগণ 

ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর একমাত্র সত্যদর্শনের অন্থুবর্তিগণকে বিতাড়িত 

করিয়াছিল--সুতরাং এখন ইহার্দিগের (অর্থাৎ আমাদিগের) [ অর্থাৎ. 

মহাত্মাদের ] পক্ষে তাহাদ্দিগের নিকট যাঁওয়। যুক্তি-সিদ্ধ নহে এবং তাহাদিগেরই 

ইইণদ্িগের ( অর্থাৎ আমাদিগের ) নিকটে আগমন করা সঙ্গত (অবস্ত বদি 

ইহাদিগকে--অর্থা২ৎ আমাদিগকে-_তাহারা। [ ছর্থাথ বোধ হয় অর্বরধন্্ান্ 

পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ---এইরূপভাবে জাতিকুল বিসর্জন দিয়! 1] 

তাহার! চায়! তাঁহার! আমাদিগকে অর্থাৎ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়। থাকে, 

ঙ 



৩৬৬ 8 উৎ্সব। 

তাহাদ্দিগের মধ্যে কে এই প্রকার বৌদ্ধ অথব৷ নাস্তিক হইতে প্রস্তত আছে? 

কেহই নহে । [গ] যাহার] আমাদিগকে বিশ্বাম করিয়৷ আমার্দিগের অগ্গুসরণ 

করিয়াছিলেন, তীহার। তাহার স্থফল প্রাপ্ত হইয়াহেন। [ঘ] মিঃ সিনেট এবং 

হিউমকে অবশ্ত নিয়মের ব্যভিচার মনে কর! যাইতে পারে। কারণ তাহ!দিগের 
বিশ্বাস আমাদের সহিত মিলিত হইবার পক্ষে বাধক নহে। বস্তৃতঃ তাহাদ্িগের 

যথার্থ বিশ্বাস কিছুই নাই। তাহার! চতুর্দিকে অসংপ্রভাব এবং দূষিত তাড়িৎ 
প্রবাহের দ্বারা-_যাহ। হয়ত মছ্যপাঁন কুসংসর্গ ও অনিয়ন্ত্রিত দৈহিক সম্বন্ধে 
( অপবিত্র লোকের সঙ্গে করমর্দনজনিত ) হইতে উৎপন্ন--পরিবেষ্টিত থাকিতে 

পারেন। কিন্তু এইগুলি স্থল এনং ভৌতিক প্রতিবদ্ধক মাত্র। একটু সামান্ত 
চেষ্টা করিলেই, আমর! নিজে বিশেষ ক্ষতি ন্বীকার ন। করিয়াও ইহার 

প্রতিরোধ করিতে পারি। এমনকি ইহাকে একেবারে দুরীভূত করিতে পারি। 
[ঘ] কিন্তু ভ্রান্ত অথচ সরল বিশাস হইতে উৎপন্ন তাড়িৎশক্তি এবং অদৃশ্য 
প্রভাব এত সহজেই অতিক্রম করা যায় না। (ও) দেবগণে অথব। ঈশ্বরে 

বিশ্বাস ও অন্তান্ত কুসংস্কারবশতঃ যে সকল কে।টি কোটি বাহ্প্রভাব, চেতনাসত্তা 
এবং শক্তিশালী কার্যোৎপাদক পদার্থ নিজের চতুর্দিকে আকুষ্ট হয়, তাহাদিগকে 

দুর করিতে হইগে আমাদিগের পক্ষে অনাধারণ শক্তি প্রয়োগ কর! আ্বাবশাক। 
(ড) আমর! তাহ। করিতে ইচ্ছ! করি না। (6) যে সকল অন্তন্নত লোকা ধিষ্ঠাতৃ- 

দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে এরং কখনও কথনও পৃথিবীতে আবির্ভ্ত 
স্থপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে অভিনয় অরিতে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাদের সহিত 

সংগ্রাম করিয়! সময়ের অপচয় কর। আমবা আবশ্যক অথবা লাভজনক মনে 

করি না| যেমন ধ্যানচোহান আছেন, তেমন অন্ধচোহানও আছে। 

ইহার! বস্ততঃ অসভ্ভাবাপন্ন 'জীব (৪৮115 ) নহে । তবে ইহার! অসম্পূর্ণ সত্ব 

11219618906 11069111567209 ) মাত্র । ইহারাও এই পৃথিবী বা অন্ত কোন লোকে 

কখনই জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহারা কখনও বিশ্বনিমর্ণতৃবর্গের অন্তর্গত হইবে 
'লা। বিশ্বতরষ্ট গণ শুদ্ধলোকাধিষ্ঠাতৃসত্ব ( 019 70850 1018797য 106611197506) 

ও প্রতিমন্বস্তরের অধিষ্ঠাত| ( অন্ধচোহানগণ প্রলপ়ের অধিষ্ঠাত। ) এই কথা 
সিনেটকে বুঝাইয়। বলিবে (আমি পারিব ন।) আমি হিউমকে যে অল্প কয়েকটি 
বিয়য় বুঝাইয়। দিয়াছি তাহ! বার বার সিনেটকে € তোমাকে ) পড়িতে বলিবে। 
তাহাকে ম্মরণ রাখিতে বলিবে যে এই জগতের সকল পদার্থই বিরোধ ব! 
ন্বভ্ঞবাপন্ন ( আমি ইহার চেয়ে ভাল অনুবাদ করিতে অক্ষম, * নুতরাং 

* মাদামের যোজিত বাক্য ( ) মধ্যে দেওয়া! হুইয়াছে। রা 



থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। ৬৬৭ 

(ছ) যেমন ধ্যানী চোহানগণের জ্যোতিঃ সতা, তন্দ্রপ শুদ্ধসংত্ব্র বিপরীত 

ম-সেো৷ চোহানগণের বিনাশকারক সত্ব ও সত্য হিন্দু খুষটীয় ধর্মের দেবগণ, মহন্মাদ, 

গোড়া ধর্মসম্প্রদায়ের অন্ান্ত সকলেই এই ম-মো চোহান শ্রেণীর অস্তভূকক্ত | 

যত দিন পর্য্যস্ত ইহাদের প্রভাব ইহাদের উপাঁসকগণের উপর বর্তমান থাকিবে 
ততদ্দিন পর্য্স্ত উহাদের সঙ্গে মিশা বা উহার্দের কাধ্যের বিরোধকারিত! 
( 0091066720010% ) করার বিষয়ে আমরা বিবেচন1 করিতে পারি না। (ছ) 
*যেমন পৃথিবীর ছুষ্টপ্রক্কতির (790. ৫8109 ) লোকের সম্বক্টে আমর! কিছুই করি 

না। উহাদের অশুভ ফল আমর! প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেও যতদ্দিন উহা 

আমাদের পথের প্রতি বন্ধক না হয় ওত দিন উহার্দের কার্যে আমরা হস্তক্ষেপও 

করিতে অধিকারী নহি, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেরপ জানিবে। (আমার বোধ- 

হয় তুমি ইহ] বুঝিতে পারিবে তবে এই বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা 
করিবে । ) 

(মরব কথার তাৎপর্য্য এই যে যাহ] স্বাভাবিক যে কার্ষ্য প্রতিজীব শ্রেণীর 

পক্ষে প্রবর্তক নিয়মে বিহিত তাহার বিরুদ্ধে যাওয়ার অধিকার বা সামর্থ্য 

তাহাদের নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে ষে ভ্রাতৃগণ আযুঃ বর্ধিত 
করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহারা নিজের জন্যও মৃত্যুকে বিনষ্ট করিতে 

পারেন না। তাহারা কিয়ৎপরিমাণে অণ্ুভ প্রশমিত কধিতে ও ছুঃখের 

লাঘব করিতে পাবেন বটে, কিন্তু অশ্ভ বা ছু£খের আত্যন্তিক বিনাশ সাধন 

করিতে পারেন না| ধ্যান চোহানগণও সেই জন্ত মনোচোহান গণের কার্ধ্ে 

বাধা উৎপার্দন করিতে পারেন না। কারণ (জ) ইহাদের ধর যেমন প্রকাশ 

জ্ঞান ও হ্যষ্টি তদ্বৎ মায় চোহানগণের ধর্ম আবরণ অজ্ঞান ও লয়। ধ্যান 

চোহানগণ বুগ্ধত্ব বা ধশ্বরিক প্রভাব সত্তা ও মানন্দময় জ্ঞ!নের প্রতীক স্বরূপ 
মমো চোহানগণ তন্ত্রপ প্ররুতিগত শিবভাবের বা জেহো৷বা! ভাবের অথবা 

অন্থান্ত অজ্ঞ।ন বন্থল কল্পিত বিকট সত্বের বিগ্রহ স্বরপ। [জ] 

“মর শেষ কথাই আমি এই ভাবে ভাবাস্তয় করিতেছি “তাহাকে 

(তোমাকে ) বলিও ধে, জিজ্ঞান্ুব্যক্তিগণের কল্যাণার্থ আমি বেণীমাধবের ২1৩টি 

প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে বা অন্ত কাহারও 

সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিব না। সেধেন স্পষ্ট ও পরিফার ভাবে সির্নুটের 

(তোমার ) নিকট প্রশ্ন করে। তাহা হইলে আমি তাহার ( তোমার) মারফত 

উত্তর দিব।” - : 



: এই অনুবাদের ষে সব অংশ [ ক] [ক] খ]-[খ][গা]-গ। 

[ ঘ]-[ঘ],]ড1-[উ7,[চ]-[চ 1১1] ছ],ও[জ]- [জ 
এইক্প চিহ্নিত হইয়াছে "সই গুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। 

[ক]-[ ক], এবং [ খ]-_[খ], অংশে প্রায় একই কথা রহিগ্নাছে-- 

অর্থাৎ মহাত্মাদের সাক্ষাৎকার, বার্ভালাপ ইত্যার্দি বিশেষ অনুগ্রহ পাইতে 

হইলে হিন্দুর যাহ! বৈশিষ্ট্য, যথ। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি শান্তর বিহিত 

আচার আচরণ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার 
মধ্যে অ|রে৷ অনেক ব্যপার রহিয়াছে-ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। 

' [গ]-[ গ]- অংশে মমহাতআ্সার পেটের কথা অনেকটা জান! 

যাইতেছে ।. তাহারা অর্থাৎ বৌদ্বেরাই ষথার্২-পথে বিবরণ করিতেছেন। কুমারিল 

শঙ্করাচার্্য প্রভৃতি আমাদের পুর্ববপুরুষগণ পৃধিবীর একমাত্র সত্য দর্শনের 
“অর্থাৎ বৌদ্ধমতের অন্ুবর্তিগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন ) 

যতই বিশুদ্ধ ভাবে জীবন য।জা। নির্বাহিত হউক না কেন- হিন্দুর! মিথ্যা মার্গে 

সঞ্চরণ করিতেছে | তাঠ মহাত্মারা আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের 'নিকটে যাইবেন 
না! তবে হিন্দুদের মধ্যে কেহ যদ্দি বৌদ্ধ হতে প্রস্তুত থাকে তাহাহইলে 

বোধ হয় কুপ।লাভ করিতে পারেন । 

. [খ 1 ঘ ]--গিনেট হিউম প্রভৃতি সাহেবদের চারিদিকে” জসৎ প্রভা 

ও দূযিত তাড়িত প্রবাহ দ্বারা একটা ঝেষ্টনী সৃষ্ট হইতেছে-_পরস্ত 
মহথাআ্মারা ইং সামান্ত চেষ্টা দ্বারাই প্রতিরোধ করিতে বা দূরীভূত করিতে 
সমর্থ! কিন্ত 

[1 _[ড]-_-“দেবগণে জথব। (একমাত্র ) ঈশ্বরে বিশ্বাস” (যাহা মহাত্মা 

মতে “কুসংস্কার ) বশতঃ, হিন্দুদের চতুর্দিকে যে সকল «কোটি কোটি বাহ- 
প্রভাব চেতনাসত্ব! ও শত্তি শালী কার্যোৎপাদক পদার্থ” আকৃষ্ট হইতেছে-_তাহা। 

দুর করিতে গেলে মহাত্মার্দের অসাধারণ শক্তিপ্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে 

তাহারা সেইটা আবশ্যক মনে করেন নাঁ_-কেননা 

[5]-1[6]- হিন্দু দেবদেবী বা অবতারগণের সঙ্গে সংগ্রাম করা মহা'ত্সগণের 

সময়ের অপচয় মাত্র--অতএব লাভজনক কিছু নহে। 

শছ] [ছ1-যেমন (বৌদ্ধ) ধানীচোহান শুদ্ধস্ জ্যোতিসম্পর,--তেমনি- 

তহিিরীত ম-মো চোহানগণও রহিয়াছে “হিন্দু ষটীয় ধর্মের দেবগণ, মহন্দুদ। 

গোঁড়া ধন্দসন্প্রদায় ( উপ:স্য ) অন্তান্ত সকলেই» ইহাদের ( অর্থাৎ ম-মো দের) 



ৃ থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। ৩৬৯. 
অন্তভূক্ত | ইহাদের উপাঁসকগণ যতদিন উপাস্ত এ সব ম-মো দের প্রভাবাধীন 
থাকিবে অর্থাৎ হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান বা আপন আপন উপাস্ত দেবত। 

পরিত্যাগ না করিয়াছে- ততদিন মহাত্মগণের অনুগ্রহ পাওয়। যাইবে ন|। 

- মাদাম স্বয়ং ষে টুকু ব্যাখ্য। করিয়াছেন-_সেই [জা-[5] অংশেও প্ধ্যান 

চোহানগণ বুগ্ধত্ব বা গ্রশ্বীক প্রভাব সত্ব! ও আনন্দময় জ্ঞানের প্রতী কম্বরূপ”-_. 

আর “ম-মো চোছনগণ তজপ প্রক্কৃতি গত শিবভাবের বা জোহাবা ভাবের 

অথব। তন্যান্ত অজ্ঞানবস্থায় কল্পিত বিকট সত্তববের বিগ্রহস্বরূপ।» ইংরেজীটুকু এই 
]1)9 01)5010 01101)9,9 2185101:60 1300017-015119 আ150010 220. 1019 

10191199101 10705719090) 200 0119 12-1709 819 6109 1001801)1909,01017 

11) 1)2606 01 315১1911052] 200 06100 10৮1)090, 1010109691:9 101) 

16710791000 11) 61101 621]. 

অতএব আমি দেখিতেছি যে “মহাত্মা”র। জগতের একমাত্র সত্যমত অর্থাৎ 
বৌদ্ধমত প্রচারার্থই ভারতবর্ষে_-যে স্থান হইতে বৌদ্ধমত বিতাড়িত হইয়াছিল--+. 

' থিওসফির নেতৃদ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার উভয়েই এখানে আঁসিবার 
অব্যবহিত পরেই সিংহলে গিয়! পঞ্চশীল গ্রহণ পুর্ব্বক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁও 
লক্ষ্যের বিষয় | : 

পরস্ধ শ্রীভগবান বলিয়াছেন-_ 
মম বজ্সন্ুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | ইংরেজীতেও আছে--০]. 191818 

11110861611) 1100107 ₹72,75 তাই থিওসফি হিন্দুর দেবদেবী শান্ত্রচার ইত্যাদি 

বিনাশ পুর্ব্বক বৌদ্ধমত প্রচলনের জন্তঠ আপিয়াছিলেন__কিন্তু শ্রীভগবান তাহার 
সৃষ্ট (চাতুর্বন্যং ময়াহৃষ্টম্ ) ধর্মের বিলোপ ঘটাইতে দেন নাই, বরং ধিওসফি 
দ্বার ষে প্রকারান্তরে শাক্জ্রাগারে হিন্দুদিগকে নিষ্ঠাবান করাইয়াছেন. তাহা 

প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি। | 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়। পড়িল। আরো! ছু চারি কথা বাকী থাকিল--অবপর 

মতে বল! যাঁইবে। 
প্রীপন্মনাথ দেবশর্া | 
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এই দ্বিতীগ্ন সাধুর গুরুদত্ নাম শ্রুতানন্দ স্বামী। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়সে 
গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আজন্ম ব্রহ্মচারী। ষদিও বাল্যকালাবধি 

ইহার মনে তীব্র বৈরাগ্য ভাব, কিন্তু বৃদ্ধা জননীর মন কষ্ট দিতে অপারগ হুও- 

য়ায় ত।হার একান্ত অনুরোধে চল্লিশ বৎসর পর্য্যস্ত তাহার নিকট বাস করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন। ই'হার মাত। যেই দেহত্যাগ করলেন আর ইনিও গৃহ- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন । ট্রলিঙ্গ স্ব!মীরও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। প্রথমে 

ইনি এক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়। একাদিক্রমে নয় বংসর কাল তাহার 
নিকট শিক্ষ।লাভ করিয়াছিলেন এবং কায়মনোবাকে; গুরুর সর্ববিধ সেবা 

করিয়াছিলেন। ইহাকে গুরু যেরূপ পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ইনিও তন্রপ 

গুরুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গুরু দেহত্যাঁগ করিলে ইনি পদত্রজে 
তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং ১২1১৩ বৎসর নান! তীর্থস্থান, ভ্রমণ 
করিয়। বেড়াইয়া ছিলেন। কে।ন স্থানেই এ সময় অধিক দ্িবদ অবস্থান 
করিতেন না। সম্প্রতি এই কিছুদিন মাত্র “জপিডিতে” আসিয়া বাস করিতে- 

ছেন। এক দিবন ইনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রী হংস মহারাঞ্জ খন পূর্বে নান। 

ভীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয় বেড়াতেন সেই সময় হুংসদেব ইহাকে লক্ষ্য না করি- 

লেও ইনি তাহাকে বহুশ্থানে লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদিন পরে উভয়ে একই 

স্থানে অবস্থান হেতু পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা! সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়াছে। 

শ্রতানন্দ স্বামী বলেন, হুংস মহারাজ বড় কঠোর সাধক ছিলেন অর্থাৎ ইনি 

অতিশয় তিতিক্ষ1 পরাকরণ সাধু। ইনি বু বংসরাবধি ঝড়-বৃষ্টি শীত প্রভৃতি 

সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রবের মধ্যে মাত্র কৌপীন পরিহিত অবস্থায় অচঞ্চল 

ও প্রসন্নচিত্তে বহু সাধন করিয়াছেন। এক দ্দিবস আমাদের নিকট সাধুটি 
বলিয়াছিলেন, হংসদ্দেব যে পান-পাত্রটিতে জলপান করিতেন তাহাও তথায় 

পরিত্যাগ পুর্ব্বক অগ্ষস্থানে গমন করিতেন! কিছুই তিনি জঞ্চয় কর্রতেন না 

শুনিয়াছি সন।তন গোদ্বামী ছুই রাত্রি এক বৃক্ষ তলে অতিবাহিত করিতেন না 

পাছে তাহ্র এর বৃক্ষের গ্রতি মায় জন্মে। এইরূপে একাপিক্রমে ১২ বৎসর 

বা তর্তেধিক কাল কাঠার ক্বচ্ছ সাধন করিঃ] সাধুবাবা অবধ্ূত উপাধি প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। 
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আমর! এক দিবস শ্রুতানন্দ শ্বামিলীর নিকট কিছু সতপ্রসঙ্গ শুনিবার অভি- 
প্রায়ে আমাদের বাড়ী র অনতিদুরে তাহার বাসস্থানে গিয়াছিলাম। ইহার 

নামটা বড় বিশেষতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহাকে “বাবাজী” বলিয়াই সম্বোধন 

করেন, স্থুতর1ং আমরাও এখন হইতে ইহার বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে বাবা- 

জীই বলিব। বাবালী আদৌ বাঙ্গ-। ভাষায় কথাবার্ভী বলিতে পারেন না। 

আমরা বাজল! ভাষায় কথ বলিলে তিনি বুঝতে পারেন বলিয়। মনে হয়। সে 

দিন বাবাজীর নিকট গমন পূর্বক সংপ্রসঙ্গ উত্থাপন 'নমিত্ত ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন 

করায় ঠিনি তাহার নিজ ভাষায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহ] আমাদের 

নিকট খুব ভাল লাগায় নিয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম । 
বাবাজী বলিয়াছিলেন-_ প্রত্যেক মন্ুষ্যের মনে সাব্বিক, রাঞ্জসিক এবং 

তামসিক তিন প্রকার বৃত্তিরই মধ্যে মধ্যে গ্রবাহ আসিয়া থাকে । স্বাভাবিক 

ভাবে চিত্তে সাব্বিক ভাবের উদয় হইলে এঁ পমনধ্যানে বনিয়! যাইতে হয়| 
সেই সময় ধ্যানে বসিলে মন সত্বর একাগ্র হব এবং তাহাতে কার্য উত্তমরূপে 
হইন্না থাকে । কতক্ষণ সমদ্প বসিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। আধ 

ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা এন্প কোন নিয়ম আর পরে থাকে না। মন একবাৰ 
বণিয়! গেলে ছুই ঘণ্ট1 তিন ঘণ্ট। কিম্বা ধত বেশী সমর পার! যাগ ততই মন 

ধ্যানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। মনে রাজনিক তাম সক ভাব প্রণল থাকিলে 

সেই মময় বসিলে তাদৃশ ফলপ্রদ হয়না। তবে ০ সময়েও মনকে বুঝান 

প্রয়োজন। মনকে বুঝাইয়। বই কাধ্যে লাগাইয়! দিতে পারাই কর্তব্য। মনকে 
এই বলিয়া! বুঝাইবে “হে মিত্র, কতকাল ধরিয়া তুমি বিষয়ানন্দ ভোগ করিতেছ, 
কল্পারন্ত থাকিয়া! কতশত জীবন ভরিয়া এই বিষয় ভোগ ও সাংরারিক স্থখ 
ভোগ করিতেছ,-_কিস্তু তাহাতে কি তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ? রে মুর্খ! এত 

কাল ভোগ করিয়াও কোনরূপ তোমার তৃপ্তি লাভ হইল না, কখনও হইবে ও 

ন1 তবুও তুমি কেন বুঝ ন| যে উহাতে প্রকৃত সুখ নাই। অতএব প্রূপ স্থুখে 
তুমি “পিঠ দেখাও” অর্থাৎ ও সব ক্ষণস্থায়ী স্ব ক্ষণিক সখ দায়ক ভোগ্য 
পদার্থ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হও । এ সকল পদার্থে একবার উদাসীন 

হইয়া] তুমি পরমাত্মাকে দৃঢ়বূপে আশ্রয় করিয়া একবার জাগ্রত হইয়া ভম্ম 
করিয়া ভজনে বসিয়া যাও দেখি, তাহাতে স্থায়ী আনন্দ পাও কি না”? এই- 

রূপে নান! প্রকার বিচার পুর্র্বক মনকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া এই- বিধাসক্ত 

[ধিচতকে ক্রমে ক্রয়ে পরমাত্মার দিকে প্রবাহ ঘুরাইয়। দিতে হুইবে। এই 
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বিষয়াভিমুখী মনকে ঘুরাইয় ভগবৎমুখী করিবার উপায় সৎচিন্ত!, জপ ও ধ্যান, 
ইহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হুইবে। ইহার খারা যন পবিত্র ও সুক্ষ 
হুইবে। হুক মনের সাহায্যে তখন সুক্পস হইতে ্ুশ্মতম পরমায্মাকে উপলবি 

করিবার ক্ষমত হইবে । অভ্যাস ও সাধনার ধারা! এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনে 

বৈরাগ্যের উদয় হইলে মন যতই পবিত্র ও ক্স হইবে ততই সে মনে পরমাত্মা 

উপলব্ধির ক্ষমত) জন্মিবে। সমাধি অবস্থায় সুক্ষ মন, কারণ শরীর মহাকাঁরণ 

আত্মা ও পরমাত্মা সব এক হইয়া ষায়। ইহাকেই মনোলয় বলে এবং এইরূপ 

সুক্ধ্--পবিত্র মন ধারাই তখন পরমাত্মার উপলন্ধ হইয়। থাকে । মনে যদি 
রঞঃতমোভাব থাকে তবে মন হুল্ম হইতে পারে না এবং মন সম্পূর্ণ পবিত্র ন 
হইলে তাহ| সমাধি লাভের উপযুক্ত হয় না| 

বাবাজী আরও বলিলেন। শ্বাসে শ্বীসেই মনোষোগ স্থাপন কর! 

হউক কিন্ব। পরমাত্মাতেই মন লাগ।ইয়। রাখ! ধাউক, ষে পদ্থায় মন ভাল 

বসে, সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত ও তাহাতে একেবারে উঠিয়। পড়িয়। 

চেষ্টা কর! কর্তব্য । যাহা ভাল লাগে, যাহা প্রাণে চায়) সেই এক 

পন্থা অবলম্বন করিয় ধ্যানে বসিয়! যাহাতে হয়, তাহাতেই নিশ্চিত ফল লাভ 

হইবে। খধির! এইরূপ নানারূপ বিভিন্ন পন্থায় বিবিধ সাধনায় তাহার 

কপায় তাহাকে লাভ হইতে পারে বলেয়া গিয়।ছেন। যাহার যাহা 

ভাল লাগে, তাহার মন সেরূণ চাঁয়, কিম্বা যাহাফ্ষে গুরু যেরূপ উপদেশ 

দিয়াছেন, সেই এক পন্থা ধরিপ্ন প্রত্যহ নিয়মিত খাটিয়। যাইতে হইবে। 
তাহাতে. অবশ্যই ফপ লাভ হুইবে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাঁজও বলেন, “পার পার 
করিয়া, একবার এপার একবার ওপাঁর করিও না, এক পার দৃঢ়রূপে ধরিয়! 
বষিয়। থাক, তাইাতেই বস্ত লাভ হুইবে।” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ একবার 

এপার একবার ওপার করিলে কেবল হয়রাণ হওয়াই সার হয়, উহ] মন 

করিয়া পৃ বিশ্বাসের সহিত এক পন্থাই ধৈর্যের সহিত দৃঢ়রূপে আশ্রয় 
করিয়৷ থাকিলে সময় হলে অবশ্যই সত্য উপলব্ধি হইবে। 

আর এক'দন আমরা বাবাজীর নিকট এ শ্রীলক্ীনারায়ণ সরাবের 
বাগানের মধ্যে তাহার বাসস্থানে গিয়া দেখি, বাগানেবস মধ্যে একখানি 

বেঞ্চের 'উপর পুর্বদিক মুখ করিয়া! তিনি বসিয়া আছেন ও গাভীর 

মনোধোগের সহিত একখানি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাহার মুখে 
€ষ গ্রথর রৌদ্র আসিয়। লাগিতেছে মে বিষয় কিছুমাত্র লঙ্ষ্যই নাইন 



শ্রীপ্রীহংসমহারাজের কাহিনী। ৩৭৩ 

আমর! সকলে নিকটে গিয়! প্রণাম করিতেই বাবাজী “জয় ম! লক্ষণ” 
উচ্চারণ করিলেন। ইহাকে গিয়া কেহ প্রণাম করিলে ইনি কখনও. 
“জয়শঙ্কর” কখনও “জয় মহাদেব,” বা প্জয় মা লক্ষ্মী” ইত্যাদি শব 
উচ্চারণ করিয়া! থাকেন। সে দিন উহার সহিত যে বিষয় কথাবার্ত! 

হইয়াছিল তাঁহ।ই এখন বলি। 
সাধু বাক্তিগণ যে নির্ভয়ে পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ভ্রমণ ও সারনাদি 

করেন সেদিন দেই বিষয় কথা উত্থাপন হইয়াছিল। হিংত্র বন্ত জন্তর 
সন্থুখে পড়িলেও সাধু মহাত্ম! ব্যক্তিদের মনে কোনরূপ শঙ্ক! কিম্বা বিকার 
উপস্থিত হপ্ন ন!। তীহার। জঅম্পূর্ণ অবিচলিত থাকেন, সেই সম্বন্ধে সেদিন 

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইয়াছিল। তিনি যখন বনে জঙ্গলে মান! স্থানে 

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন তখন কখনও বন্য জন্তুর সম্মুখে পডিয়াছেন কিন! 

জিজ্ঞানা! করায় বলিয়াছিলেন “অনেকবার |” আমরা আগ্রহের সছিত 

সেই বিষয় জিজ্ঞাস! করাম্ন বলিগ্নাছিলেন যে তিনি যখন হৃষিকেশ থাকিয়। 

সাধনাদি করিতেন, সেই সময় একদিন অরণে)র পার্খে পর্বতের নিষ্বে 

গল্পাতীরে ভোঙ্গন করিতে বসিগ্নাছিলেন। এমন সময় বৃহৎ দত্ত বিশিষ্ট 
এক বন্ত হস্তী পর্বত হুইতে নামিয়া আঁসিতেছিল। তিনি যেস্কানে 

আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহার দুই ধারেই জঙ্গল এ” মাঝখানে 

একটী সন্থীর্ণ পথ। সেই পথ বাহিয়া হৃম্তীটা তাহার দিকেই ক্রমে 
অগ্রসর হইতেছিল। তৎকাঁলে তাহার পার্খে অপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান 

ছিল সে বাঁবাজীকে সাবধান করিবার নিমিত্ত এঁ সংবাদ জানাইলে- তিনি 
বলিলেন তুমি এই স্থান হইতে যাইতে পার, আমার ভোজন সমাপ্ত না 

হইলে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না। প্র ব্যক্তি প্রস্থান করিলে 

বাবাজী যে স্থানে আহার করিতেছিলেন সেই স্থানে এ হুবৃহৎ হস্তীটি 

আসিয়। থামিল এবং শুণ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া যেন বাবাজীকে এ 

স্থান হষ্টনে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্ত তাহাতেও 

তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হুইলেন না এবং নির্বিকার চিত্তে পূর্বববৎ ভোজন, 

করিয়া যাইতে লাগিলেন, গভোজনে বিরত হইলেন না। হৃস্তীটী কিয়ৎক্ষণ 

স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া খন পুনঃ পুনঃ এরূপ শুণ্ড আন্দোলন, পূর্বক 
টাকে সরিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তিনি উহাকে 

ঝলিলেন,. “তোষার যাহ! মর্জি তাহ। করিতে পার, ভোজন সমাপ্ত ন! 



ও. . উহলব।.. 

হই ব্ামি এ স্থীন হইতে উঠিতেছি নাঃ__খন সে কিয়ৎকাল তথায় 
এ আকারে দৃণ্তাক্মান রহিয়! অবশেষে উহাক্ষে 'ঘুরিয়া। পাঁশ কাটাই 
চঙ্গবাগিয়াছিলগ 

. বাবাজী বলিয়াছিলেন বন্য ভল্ল,ক ও কতবার তাহার সপ্গুখে পড়িয়াছে। 
যদি নিজের চিত্তে, কোন প্রকার বিকার উপস্থিত না হয় তবে হিংস্র 

জন্ত দ্বার মঞ্ুষ্যরে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় না। অর্থাৎ ষাহার 

অন্তরে হিংস1 নাই, তাঁছাকে কেহই হিংসা করে ন|। তিনি গআারও 
বলিয়াছিলেন, শিকারী ব্যক্তির দর্শনে মুগ শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিয়া 
থাকে কিন্তু ইনি বহুবার ভ্রমণ করিতে ব্য মুগদিগের মধ্যে গিয়। 

পড়িয়াছেন তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিয়! দেখিয়াছেন, তাহারা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ 

বিচরণ পূর্বক নিভয়ে শ্বেচ্ছামত তৃণ ভক্ষণ করিতেছে । উহার উপস্থিতি 

সত্বেও তাহারা কিছুমাঁজ্ শঙ্কিত হই উঠে নাই কিন্বা পলায়ন করে নাঁই। 
একদিনের এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন যে, তিনি এক অরণ্যের 
মধ্য দিয়! গমন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অদূরে দৃষ্টিপাত হওয়ায় 

দেখিলেন একটি বন্য স্থরিণী তাহার সম গ্রস্ত বাচ্চার গাত্র লেহন 

করিতেছে । সেই সময় ইনি'উপস্থিত হওয়ায় যদিও হরিণী শঙ্কিত হয় নাই 

তথাপি পাছে তিনি উহার উদ্বেগের কারণ হন ইহ1 ভাবিয়া! তিনি সত্বর 

এইম্থান তাগ করিয়াছিলেন। 

সেদিন তোতারাম নামক এক ঝড় সাধুর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ গল্প করিয়া- 

সিলেন। তোতারাম একমাত্র কৌপিন ব্যতীত অন্ত বন্্র আদৌ ব্যবহার 
কর্িততিন না কিম্বা তিনি লোকালয়ে বাস করিতেন ন। তিনি এক দিৰস কোন 

ধিঞ্জন স্থানে শয়ন পূর্বক শ্িদ্রা! যাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নিপ্রার ঘোরে 

এদিক ওদিক হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন | একবার এরূপ হন্ত সঞ্চালন 

করিত হস্তে কোন শীতল স্পর্শ অন্থভব হওয়ায় চক্ষু উল্মীলন পূর্ব্বক দেখিতে 
পাহিচলন তাঁহার দ্রেছাপরি একটি সর্প উঠিয়াছে। উহ! দর্শনে তিনি পুর্ব 
নিরুঞ্েগ চিঞ্চে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যখন তিনি নিদ্রা হইতে উদিত হইলেন 

তখন. আর- সর্প টি দেখিতে পাইলেন না ষে প্রস্থান করিয়াছিল। সর্প হর্শমে 
ভিন্ি$বমন কআদো ভীত ৰা বিচলিত হুন নাই ৫তমনি সর্পধারা ইহার কোনরূপ 
জনিউগুহয় সাইি। বাকাজীর নিকট এই গল. অংগে পীতীগকমহাকাঝে 



্রীপ্রীহংসমছীরীজের কাহিনী |). 

জন্বন্েও প্রায় এই প্রকার শ্রকটি গল্প শুসিয়াছিলাণ) তাহা বাঁবাজীর মিট গু 
করিয়! শুাইলাম। 

ক্েওঘর হইতে প্রায় ছয় মাইল দু তপৌবন নামক পাছাড়ের ॥ উপ এক: 
দিবস শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পাধনার স্থানে তিনি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। এনা, 

সময় একবার হঠাৎ চক্ষু উ্মীলম কদ্িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন সম্মখেই- 
অদূরে একটি প্রকাও বিষধর সর্প ফণ! বিস্তার করিয়া রৃয়াছে। তিনি উহা 
দর্শনেও পুনর্বার নির্বিকার চিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়! স্বায় কার্যে মন্দোষোগী- 

হইয়াছিলেন। বহ্ক্ষণ পরে কার্্যাত্তে যখন পুনরান্ন চক্ষু উন্মীলন করিলে 
তখন দেখিলেন সর্পটি আর তথার নাই, অন্তত্র চলিয়। গিয়াছে । | 

খন এ পোবনে বহু বতসরাবধি শ্রীত্রীগুরুরহারাঞ্জ বাস করিতেন, সেই 

সময় তিনি তথায় কোন কোন সময় স্বয়ং সন্ম সন্মখে উপস্থিত থাকিয়। ব্যাঙ্কে 

লাড্ডু খাঁওয়াইয়াছেন। সেই গল্পটি আমি বাবাজীর নিকট বিবৃত করায় তিনি: 
সন্তোষের সহিত বলিয়া লেন ষে, শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামিজীকে তিনি দর্শন 

করিয়াছেন এবং তাহার নিকট করনীবাদ আশ্রমে কিয়ৎ দিবস বাস করিয়া 
আসিগ্াচছেন। বাবাজী বলিলেন, তিনিত স্বয়ং শঙ্কর তুল্য বাক্তি।” 

'জীপ্রীগুরুমহারাজের পুরাতন সেবক, তপোবনের বুদ্ধ পণ্ড! মনভরণের 

নিকট আমর] গুরুদেৰের সর্পনন্বন্ধে এ গল্প এবং ব্যাপ্রকে স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া 
লাড্ড খাওয়ানের বিষয় গল্প শুনিয়া শ্রীগুরুমহারাজকেই উহার সত্যতা সম্বন্ধে 
এক দিবস প্রশ্ন করায় তিনি সহান্ত আননে মৃছ মন্তক আন্দোলন পুর্ব্বক উহী 
যে সত্য ঘটন! তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সাধু মহাত্মা ব্যক্তিগণ যে হিং জন্ত 
হইতে আক্রান্ট কিথ! কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলনা | তাহাদের সন্মথে পড়িলে বিচলিত 
অথব ভীত হয় পা) ইহার জন্ত আমরা বিশ্রয় প্রকাশ করায় বাবাজী বলিলেন ষে. 

এক পরমাত্মাই সর্ব জগৎ এবৎ সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছেন। 
মনুষ্য ষদ্যপি কায়মন বাক্যে হিংস! এবং ভয় শুন্য নির্বিকার হইতে পারে গ্রবং 

কোন হিংশ্রজস্তর সম্মূখেও যদি এরূপ সম্পূর্ণ নির্বিকার অহিংস থাকিতে পারে, 
তবে সেই প্রতিবিস্ব হিং প্রাণীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া! থাকে, সেই 
কারণে উহার! তীহার্দের কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। কিন্তু আমার্দের মন 
যদি সেই দময় কোনরূপ বিকারমুক্ত হয় অর্থাৎ মনে তয় কি! হিংসা ভাবের 
উদ্রেক হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনন এভাব বোধ করিতে সমর্থ হী এবং 

খন তাহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। বাবাজী সেদিন বণিয়াছিলেন। ষখন 
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তাহারা শিখান্থত্র ত্যাগ পুর্ববক সন্ন।স গ্রহণ করিয়াছিপেন, তখন অনেক মন্ত্রে 
সহিত ইহাও- প্রতিজ্ঞ করিতে হইয়াছিল যে আম! হইতে যেন কোন প্রাণী 
উ্ে ন1 পায়, এবং আম! হইতে সকল প্রাণী অভয় প্রাপ্ত হউক' ইত্যাদি। 
ই ছাদের সর্বজীবের প্রতি বর্তমান অহিংস ভাব এবং প্রীতি ও করুণা। 

- সেদিন বহুক্ষণ সদালোচনার পর যখন আমরা বাণাজীকে প্রথম করিয়া 

রী রওন] হইলাম, তখন তিনি রৌদ্রের মধ্যেই বসিয়া বেদান্ত গ্রন্থখানি 

সলিয়া পুনর্বার অধ্যয়নে নিষুক্ত হইলেন । শীত গ্রীন্ম ইহারাই সহ্য করিতে 
(শিখিয়াছেন । বাবাজী পরম পণ্ডিত এবং অনেক সময় বহু শাস্ত্র গ্রন্থাদি ভধ্যয়ণ 
জি থাকেন। প্ররুত সাধুর এক মুহুর্তকালও বৃথা ব্যয় করেন ন1। 

"আর এক দিবস কৈলাস পাহাড়ে যাইতে ভাবিলাম ডাহিনদিগের পথদিয়া 

ব্াবীকে প্রণাম করিয়া যাই। বাবাজীর নিকট উপস্তিত হইয়। দেখিলাম 

(তিনি বারান্দায় বসিয়া আছেন আর নিকটে গৈরিক পরিহিত একব্ক্তি বপিয়। 

তাহাকে কি পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন । উহ1কি প্রশ্ন করায় বাবাজী বলিলেন 

রই সাধু একখ|নি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহাই আমাকে শুনাইতেছেন 1?” আমি 

বলিলাম ইহাতে কি বিষয় লেখ। হইতেছে ? তিনি বলিলেন “কিরূপ উপায়ে 

জিগবানকে লাভ হয়, সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন।” আমি বলিলাম, ভগবানত 

লি মুখেই তাহাকে পাইবার উপায় বলিয়াছেন_-“পুরুষঃ স.পরঃ পার্থ ভক্ত্যা 

তান ।” 

.*আর্ষীর কথায় বাবাজী সত্থষ্ট হইলেন এবং বলিলেন “সেই কথাই, ইনি 

সি ভাবে লিখিতেছেন 1” 
আমি সাধুদ্বর়ক প্রণাম করতঃ কৈলাস পাহারাভিমুখে রওনা হইলাম? 

জনৈক মহিল1। 



- ৎদবের” নিয়মাবলী । 
১1 “উৎসবের” বাধিক মূল্য সহর' মফ'স্থল সর্ধত্রই ভাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন 
টাক গ্রতিসংখ্যার মূল্য 1/* আনা । নমুনার জন্ত।/* আনার ডাক টিকিট 

পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত করা হয় না। বৈশাখ, 
মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যাস্ত বর্ষ গণন! করা হয়। | 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক .না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই “উৎসব | 

প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎদব” “ন! পাওয়ার সংবাদ” 

না দিলে বিনামুল্যে*উৎসব”দেওয়া হয় না! । ? না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে ক রক্ষা 

করিতে আমর! সক্ষম হুইব না| 

৩। “উৎমব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নঘ্বর সহ পত্র লিখতে হইবে। নতুবা পত্রের 

উত্তর দেগয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না । 

৪| “উংপবের* জন্ত চিঠিপর, টাকাকড়ি প্রহতি স্গার্াধ্যক্ষ এই 

নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরং দেওয়' হয় না। 

৫। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার-_ম'শিক এক পৃষ্ঠ! ৫২, অর্দ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 

পিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক । কভারের মূল্য দ্বতন্ব। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। ভি,পি.ভাকে পুস্তক লঈতে হইলে উচার অঙ্ক সভ্য 

অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে । নচেং পুস্তক পাঠান হইবে ন]। 

শ্ীহত্েশ্বর চট্টোপাধায়। 
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 

সি, সরকার 
শ্বি, শলল্পক্কষান্দ্রেন্্র লুজ । 

স্যান্যুষ্াাকিচোল্লিহৎ জুস্েলান্র। 
১৬৬ নং বনুব|জার হাট, কলিকাতা ৷ 

অবৈতনিক কারধ্যাধযক্ষ-_ | 

& একমাত্র গিনি সোনার গহনা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বালা ও 
নকলে ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ও প্রস্তুত করিয়! . দেওয়া হয়। আমাদের গহনার 
পান মর|.হম না।, রিস্তারিত: কযাউলগে 



প্রমহসথানী নন্দী মহীরীজ প্রসিত সং ৬ ৮ ক গ্রস্থাক 
|  বেদবাণী 
প্রথম প্রচার ( ২য় সংক্করণ ) মুল্য ১1৮০ 

দ্বিতীয় প্রচার | মুল্য ১117/ 
তৃতীয় প্রচার মূল্য ১২ 

যৌগ, ধ্যান, ভক্তি ও কম্মের রহস্তাপূর্ণ বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনব ও অপূর্ব 
গ্রন্থ । বেদবাণীর স্তাঁয়ই পবিত্র, আমোদ্য ও হিন্দুমাত্রের নিত্যপাঠ্য অত্যাবগ্ঠকীয় 
বই। সদ্গুরু সঙ্গে যাহা লাভ কর! খায়--এই সদ্ গ্রন্থ পাঠে ঠিক সেইরূপ 
.লাভই হইবে ূ 

পুর্ণজ্যোতিঃ ৷ 
সংস্কৃত সটাক ( দেবনাগরী অক্ষরে ) মূল্য ২॥০ 
বঙ্গা্ছবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে মুল্য ২২ 

এই গ্রন্থ বর্তমান ধুগের উপনিষদ্, গীতা, যোগ, ও পুরাণ এক ধারে, হিন্দু ও 
সাধক মাত্রের অবশ্ত পাঠ্য । 

_নবদ্ধীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহঠ্মহোপাধ্যায় ব্রিপথ নাথ শর্শম। লিখিয়াছেন ১- 
হ্রাধিগম্য বিষয়ের পুস্তক এঈরূগ সরলতা ও মাধুধ্যপুর্ণ ভাষায় রচিত কখনও 
দুষ্টিগোঁচর হয় নাই 1...... ৮ 

ইং লগ্ের ক্যান্িজ সহর কইতে 706: 29. 15111207507 লিখিয়াছেন, 
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প্রাপ্তির ঠিকাম। ২ প্রমতিলাল পেন, বি, এ, চকবাঙার,বরিশাল 
এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 

ভসল্ত্ষল্কাচা । 
শ্রীমৃতি মুণালিনী দেবী গ্রণীত। মূলা ১২ মাত্র । 

. ভগব(নের প্রতি অনুরাগ ভব্রা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গান্তীষ্য, 

ও পবিভ্রতা লক্ষ্য করিবার বিবয় । 
সুন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সপ্পূর্ণ। একখানি রজিন হরগোরীর সুন্দর ছবি 
আছে। 

.. বঙ্গবাসী, . বন্থমতীঃ সার্ডেপ্ট, অসতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা 
: প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 

ভারত সমর বা দীত! পূর্বাধ্যায় 
দ্বিতীয় সংস্কর | | | 

মহাভারতের . মূল উপাখ্যান 2 ভাষায় লিখিত; 
. মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া 
এমন * ভাবে পুর্বেব কেহ কখনও. দ্রেখান, নাই | গ্রন্থকার 

ভাবের উচ্ছণাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি চির নবীন করিয়া 

্ আকিয়াছেন। পু রঃ ০৬ . 

| টি মুল্য আবাধা ২২ বাধাই-_২), 








